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NEMÁM
Čas trávený 
v přírodě 
dává dnešnímu 
civilizovanému člověku 
správné hodnotové měřítko 
a vrací mu již často utlumený 
smysl pro pokoru před řádem 
přírody. Ať už je pro člověka příroda 
zdrojem obživy, předmětem poznání, 
ochrany nebo jen útočištěm před 
přetechnizovaným světem, vždy se snaží 

Michal Šlesingr, reprezentant ČR v biatlonu
Česká biatlonová reprezentace

•  MS v Biatlonu - Antholz-Anterselva
 (ITA) 2007
•  Rychlostní závod mužů na 10 km
 - stříbrná medalie
•  20 km muži - bronzová medaile
•  ME v Biatlonu – Nové Město
 na Moravě 2008
•  Vytrvalostní závod mužů na 20 km
 – stříbrná medaile
•  Sprint na 10 km – bronzová medaile
•  Štafeta muzů 4x7,5 km
 – bronzová medaile

Zuzana Tryznová
•  ME v Biatlonu – Nové Město
 na Moravě 2008
•  Sprint žen na 7,5 km – stříbrná medaile

Norská biatlonová reprezentace
je vybavena spektivy Meostar S1 75 APO.

Meostar S1 v rukou šampiónů

Česká biatlonová reprezentace je vybavena spektivy Meostar S1 75 APO.



Meostar S1

ji pečlivě pozorovat, neboť tak se lze 
mnohému naučit.

Lidské oko je ve spojení s mozkem jed-
ním z nejdokonalejších optických přístrojů 

jaké známe. Přesto má svá omezení. 
Ozbrojí-li se optickým přístrojem, jsou vjemy 

lidských očí tím dokonalejší, čím dokonalejší je 
optický přístroj.

Dalekohledy Meopta si kladou za cíl uspokojit i nejnáročnější 
požadavky všech, kteří při svých dobrodružných výpravách do 
přírody chtějí vidět dále a lépe, chtějí odhalovat stále nová tajem-
ství přírody, chtějí mít zkrátka lepší pohled na svět.

Pavel Balák – reprezentant ČR ve sportovní střelbě 
z předovek, člen Sportovně střeleckého klubu Hradec 
Králové soutěží v těchto disciplínách:

•  perkusní puška vojenská a civilní
•  křesadlová puška v stoje a v leže
•  doutnáková puška v stoje a v kleče
•  Vicemistr světa ve střelbě z doutnákové pušky v kleče,  
 Bordeaux, Francie
•  3. místo na MS ve střelbě z doutnákové pušky v stoje,  
 Bordeaux, Francie, 2006
•  Mistr ČR ve střelbě z perkusní pušky vojenské
•  Vicemistr České republiky ve střelbě z křesadlové pušky
•  26 x Mistr ČSFR a ČR ve střelbě z předovek, z toho 4x 
 v perkusní pistoli, zbytek v puškových disciplínách
•  28 x Mistr České střelecké ligy

Držitel platného národního rekordu v disciplínách:
•  perkusní puška vojenská – 99 bodů
•  perkusní pistole vojenská – 99 bodů
•  doutnáková puška – 98 bodů
•  křesadlová puška v leže na 100 metrů – 82 bodů

Pavel Balák používá Meostar S1 75 k pozorování terčů.

Integrovaná sluneční clona 
se zaměřovacím prvkem 

Standardní objektiv s vícenásobnými vrstvami. Modely APO jsou vyrobeny s 
použitím nejlepších fluoridových skel a opatřeny vrstvami Meobright

Ostřicí čočka

Těleso dalekohledu je vodotěsné a je plněno dusíkem proti zamlžení 
vnitřních optických ploch

Lehké duralové odolné 
těleso. Pro další redukci 
hmotnosti tělesa je u modelù 
Meostar S1 použita kombinace 
duralu a materiálu na bázi uhlíkových 
kompozitů.

Ostřicí točítko pro rychlé ostření v rozsahu 4m - 
nekonečno

Stativový úchyt

Střechový hranolový systém pro 
optimalizaci obrazového výkonu a 
světelné propustnosti

Okulárový úchyt

Meostar S1 v rukou šampiónů



Meostar R1 7x56

Meostar R1 3-12x56

Meostar R1 1-4x22

Meostar R1 4-12x40

Meostar R1 3-10x50

Meostar R1 TGA 75

30xWA, 30x WA-R 20-60x
38 m/1000 m 31-16 m/1000 m

75 mm
±5 Dpt
15 mm

6 m
250 / 375 mm

1150 g

30xWA, 30x WA-R 20-60x
38 m/1000 m 31-16 m/1000 m

75 mm
±5 Dpt
15 mm

6 m
250 / 375 mm

1150 g

• lehký jednodílný tubus z nejkvalitnějších Al slitin  
 používaných v leteckém průmyslu
• jedinečná konstrukce vnitřního mechanismu   
 zajišťující nejvyšší mechanickou odolnost
• vynikající optický výkon
• vícenásobné antirefl exní vrstvy MB-5501   
 zajišťující špičkovou světelnou propustnost 92 %  
 – 95 % (podle modelu)
• záměrný kříž v zadní ohniskové rovině
• vodotěsná konstrukce zajišťující odolnost proti  
 orosení vnitřních ploch, plněno dusíkem
• kvadratický průběh rektifi kace s krokem 1/4 in /  
 100 yd, tj. 0,7 cm / 100 m (kromě modelu Meostar  
 R1 1-4x22 a 1-4x22 RD - 1/2 in / 100 yd, tj. 1,5 cm  
 /  100 m)

Špičková, komplexní řada puškohledů nové gener-
ace, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Tubus 
je vyroben z nejkvalitnějšího duralu, který umožňuje 
opatřit povrch přístroje černou anodizací. Tato povr-
chová úprava je molekulárně navázána na hliníkovou 
slitinu, což činí povrch tubusu extrémně chemicky 
odolným. Kromě toho je povrch upraven speciální 
technologií tak, aby na něm nezůstávaly otisky rukou 
a aby byl příjemný na dotyk. Antirefl exní vrstvy MB-
5501, které využívají nejnovějších technologií v oboru, 
jsou aplikované na všech optických členech a zajišťují 
špičkové hodnoty světelné propustnosti puškohledu.

Vynikající optiku dalekohledů HA/HS 75 využila Meopta při konstrukci dalekohledu určeného pro pozorování 
v divoké přírodě - Meopta TGA 75. Jeho výsuvná konstrukce umožňuje dosáhnout v transportní poloze velmi 
kompaktního tvaru. Dalekohled má hlavní tubus pogumovaný a při zakrytí objektivu a okuláru pryžovými krytkami 
není vystavena vnějšímu prostředí žádná kovová součást, takže dalekohled při nesení přes rameno nevydává 
žádné rušivé zvuky. Dalekohled je odolný proti dešti a vnikajícímu prachu. Je vybaven závitem pro umístění na 
stativ, ale lze jej použít i jednoduše opřený o kámen či kmen stromu. Okuláry pro dalekohledy 
MEOPTA TGA 75 a Meostar S1-75 a Meostar S1-75 APO jsou vzájemně zaměnitelné, 
okulár 30xWA-R je určen pouze pro TGA 75.

Okulár TGA 30x WA-R

TGA 30x WA-R je širokoúhlý okulár konstruovaný pro lovecký výsuvný 
dalekohled Meopta TGA 75 a je vybaven záměrnou destičkou (křížem), s jejíž 
pomocí lze odhadnout vzdálenost pozorovaného objektu. Dílky umístěné na 
tenkých čarách vymezují úhel 1 m/1000 m, t.j. miliradián. Ve vojenské termi-
nologii se tomouto úhlu říká 1 dílec.

Vzdálenost cíle D se určí jednoduchým výpočtem podle vzorce D = 1000 x H 
/ h, kde H je skutečná výška cíle v metrech a h je jeho úhlová výška v dílcích 
stupnice. Pro přesné stanovení vzdálenosti je tedy nutno co nejpřesněji znát 
či odhadnout skutečnou výšku cíle. Při odhadované výšce trupu dospělého 
srnce na 0,5 m a při jeho umístění v záměrné osnově dle obrázku se vypočítá 
vzdálenost takto: D = 1000 x 0,5 /h = 125 m.

Zvětšení
Zorné pole

Průměr objektivu
Dioptrická korekce

Vzdálenost výstupní pupily
Minimální pozorovací vzdálenost

Délka (bez okuláru)
Váha (bez okuláru)



Meostar R1 7x56 RD

Meostar R1 1-4x22 RD

Meostar R1 3-12x56 RD

Digiscoping

Model Meostar R1 1-4x22 RD s osvětleným 
záměrným bodem je konstruován pro lov za 

běžných světelných podmínek (při max. 
intenzitě je osvětlení bodu viditelné i za 
slunečného počasí na sněhové pokrývce). 
Při nastavení dalekohledu na zvětšení 1x 
jej lze s rozsvíceným bodem používat jako 
kolimátorový zaměřovač, tedy s oběma 
očima otevřenýma. Tím se radikálně 
zvyšuje přehled střelce o dění v okolním 
terénu. Úroveň jasu lze nastavit točítkem 
na levé straně puškohledu v sedmi stup-
ních označených číslicemi 1 - 7. Mez-
ipolohy označené tečkou osvětlení vypínají, 
takže pootočením o jediný záskok lze 

osvětlení vypnout a naopak pootočením 
o jediný záskok zpět zapnout na původně 

nastavenou úroveň. Životnost originální baterie 
CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také běžněji 

dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 
hodin. 

Modely Meostar R1 RD 7x56 a 3-12x56 jsou kon-
struovány pro lov za snížených světelných podmínek (viz 

modely 2100).

Digiscoping s kompaktním fotoaparátem.

Pořizování kvalitních fotografi í pomocí dalekohledu – tzv. digiscoping – nebylo nikdy 
tak jednoduché a dostupné, jako s novým okulárem Meopta DP1 30x.
Okulár Meopta DP1 30x umožňuje pořízení snímku pozorovaného objektu v plném 
zvětšení dalekohledu současně při jeho sledování okulárem. Není třeba přerušovat 
samotné pozorování kvůli pořízení snímku ani investovat do drahého jednoúčelového 
zařízení, které obě funkce slučuje. Stačí k tomu Váš oblíbený kompaktní digitální 
fotoaparát připevněný k okuláru Meopta DP1 30x pomocí stativového závitu. 
Pak už jen při pozorování zmáčknete spoušť 
v nejvhodnější okamžik ......

Okulár Meopta DP1 30x je vhodný 
pro většinu kompaktních digitálních fotoaparátů 
s rozsahem optického zoomu do 6x. Není vhodný 
pro fotoaparáty typu elektronická zrcadlovka 
nebo D-SLR.
Až na výjimky nepokryje obraz celou plochu 
snímače fotoaparátu, snímek je omezen úzkým 
černým rámečkem se zaoblenými rohy.
Pro dobré snímky je třeba omezit nežádoucí 
záchvěvy dalekohledu. Dobrý stativ je nutností, 
dálková spoušť výhodou.

Pro digiscoping s jednookou zrcadlovkou (fi lmovou i digitální, tedy SLR i D-SLR) je určen fotoadaptér 
Meopta. Ten spolu s dalekohledem tvoří teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 800 mm.

Vývoj tohoto výrobku 
byl realizován za 
fi nanční podpory ze 
státních prostředků 
poskytnutých Minis-
terstvem průmyslu a 
obchodu.

Zvětšení
Vzdálenost výstupní pupily (mm)

Dioptrická korekce (dpt)
Zorné pole

Rozměry (mm)
Hmotnost (g)

vizuální větev fotografi cká větev

30x 16x
16 24
±4 -

2°8’ (37m/131mm) 1°20’x1° (23,3x17,5m/1000m)
137x132x131

669

Ohnisková vzdálenost
Clonové číslo

Připojení fotoaparátu
Délka fotoadapteru

Hmotnost fotoadapteru

Meostar S1-75 přímý/šikmý, Meostar
S1-75 APO přímý/šikmý, TGA 75

s fotoadapterem
800 mm

11,1
kroužek T2

167 mm
180 g



Meostar R1 Tactic

Puškohled šitý na míru lovcům střílejícím často na větší vzdálenosti a sportovním střelcům. Je vybaven mechanismem pro 
nastavení nulové paralaxy na různé vzdálenosti a vnějšími točítky rektifi kace, která umožňují operativní nastavení záměrné 
(středu záměrného kříže) podle vzdálenosti cíle a případné stranové opravy na vítr. Vnější rektifi kační točítka mají záskoky o 
hodnotě 7 mm/100 m tj. 1/4 in/100 yd nebo-li 1/4 obloukové minuty, pevná stupnice slouží k orientaci při protočení točítka 
o více než 360°. Konstrukce točítek umožňuje libovolnou nastřelenou vzdálenost kalibrovat jako výchozí polohu oprav na 
vzdálenost a vítr. Puškohled je v základní verzi vybaven záměrným křížem typu Mil-Dot, který umožňuje stanovit vzdálenost 
cíle s vysokou přesností. Kromě vlastností charakteristických pro celou řadu Meostar R1 má model Tactic navíc tyto prvky:
• korekce paralaxy na aktuální vzdálenost
• vnější točítka rektifi kace pro operativní nastavení záměrné podle vzdálenosti a stranové opravy na vítr
• točítka se stupnicí mají jasně defi novaný slyšitelný krok a mohou být zakryta krytkami, které jsou součástí přístroje
                                         • Meostar R1 Tactic je možno dodat na objednávku i ve stříbrné povrchové úpravě

Tečky umístěné na tenkých čarách vymezují úhel 1 m/1000 m, tj. 1 mi-
liradián. Ve vojenské terminologii se tomuto úhlu říká 1 dílec. Vzdálenost 
cíle D se určí jednoduchým výpočtem podle vzorce D = 1000 x H / h, kde 
H je skutečná výška cíle v metrech a h je jeho úhlová výška v dílcích stup-
nice. Pro přesné stanovení vzdálenosti je tedy nutno co nejpřesněji znát či 
odhadnout skutečnou výšku cíle. Při odhadované výšce trupu dospělého 
srnce na 0,5 m a při jeho umístění v záměrné osnově dle obrázku se 
vypočítá vzdálenost takto: D = 1000 x 0,5 / 6 = 83 m. Pozor! Výše uvedená 
metoda určení vzdálenosti dává správné výsledky jen při nastavení 
puškohledu na maximální zvětšení, tj. 16x !

Brašna standard

Zvětšení
Zorné pole

Průměr výstupní pupily
Průměr objektivu

Dioptrická korekce
Vzdálenost výstupní pupily

Zaostřovací rozsah (při 0 Dpt)
Stativový závit

Délka (bez okuláru)
Hmotnost (bez okuláru)

Meostar S1 75
prímý/šikmý

Meosta S1 75 - APo
prímý/šikmý

30xWA 20-60x 30xWA 20-60x
38 m/1000 m 31-16 m/1000 m 38 m/1000 m 31-16 m/1000 m

2,5 mm 3,75-1,25 mm 2,5 mm 3,75-1,25 mm
75 mm
±5 Dpt
15 mm
4,2 m
W 1/4”

350 mm 365 mm
1150 g 1295 g

Meostar S1 75 APO šikmý

Brašny HA/HS 75



Meostar R1Meostar R1 / MR

Meosight

Meostar R1 1-4x22 RD / MR Meostar R1r 3-12x56 RD / MR

20-60x

Meostar S1

Modely s upínací lištou typu Zeiss 
jsou určeny pro speciální montáže 
bez kroužků.

Meosight

Miniaturní zaměřovač s červeným bodem pro rychlou a přesnou střelbu 
za pohybu.

•  vodotěsný, extrémně kompaktní, snadná obsluha

•  nastavení intenzity svítícího bodu v 5 stupních

•  automatické vypnutí po 3 hodinách nečinnosti

•  před úplným vybitím baterií začne záměrný bod blikat

•  kompatibilní s montážemi pro kolimátor Docter

Model
Zvětšení

Rozměr okénka
Průměr červeného bodu

Hmotnost
Rozměry

Rozsah rektifi kací – horizontální
Rozsah rektifi kací – vertikální

Napájení
Životnost baterií

Meosight 30 Meosight 50
1x 1x

17x23 mm 17x23 mm
3 MOA 5 MOA

55 g 55 g
55x29x32 mm 55x29x32 mm

± 120 MOA (± 350 cm/100 m) ± 120 MOA (± 350 cm/100 m)
± 180 MOA (± 524 cm/100 m) ± 180 MOA (± 524 cm/100 m)

2xCr 1632 2xCr 1632
300 h 300 h

Pozorovací dalekohledy jsou určeny milovníkům 
přírody, ornitologům, myslivcům, sportovním 
střelcům, ale dobře slouží i jiným účelům 
vyžadujícím excelentní optické podání 
pozorovaného objektu. Nejnáročnějším 
uživatelům jsou určeny modely Meostar S1-
75 APO vybavené tzv. APO objektivy. Tyto 
dalekohledy redukují na minimum sekundární 
barevnou aberaci a poskytují tak brilantní 
krystalicky čistý a ostrý obraz i v těch nejtěžších 
světelných podmínkách. Jsou nejvhodnější 
alternativou pro fotografování. Případný 
nežádoucí vliv ostrého protisvětla lze omezit 
výsuvnou sluneční clonou. Stativová objímka 
je opatřena závitem W 1/4“, který umožňuje 
upevnění dalekohledu na téměř všechny typy 
stativů. Těleso dalekohledu je utěsněno ve všech 
spojích a naplněno dusíkem. Vnitřní prostor 
tělesa dalekohledu je tak chráněn proti prachu 
a vlhkosti a při náhlé změně teploty nedojde k 
orosení vnitřních ploch. Dalekohled spolehlivě 
pracuje při teplotách od -15°C do +50°C. 
Okuláry pro dalekohledy TGA, Meostar S1-75 a 
Meostar S1-75 APO jsou vzájemně zaměnitelné. 
Okulár 30xWA-R je určen pouze pro TGA.

Meostar S1 75 - přímý

Meostar S1 75 - šikmý

Meostar S1 75 APO - přímý

Okulár 30x WA



Meostar R1

1 4 4B 4C 4K K-Dot Z-Plex II
Meostar R1
7x56 • • • •
1-4x22 • • •
4-12x40 • • •
3-10x50 • • •
3-12x56 • • • •
Meostar R1 RD
7x56 •
1-4x22 •
3-12x56 •
1-4x22 RD / MR •
3-12x56 RD / MR • •

Polní čočka, vrstvy Meobright

2 členný (3 čočkový) 
okulár, vrstvy Meobright

2 členný (4 čočkový) převracecí 
systém, vrstvy Meobright

Červená LED osvětlující
záměrný obrazec

Prostor pro 3V baterii 2354 nebo 2032

2 členný (3 čočkový) 
objektiv s vícenásobnými 
vrstvami Meobright

Lehký 30mm tubus z jednoho kusu 
nejkvalitnější Al slitiny používané v 
leteckém průmyslu zajišťuje maximální 
odolnost

Záměrný obrazec na skleněné 
podložce, vrstvy Meobright

Točítko intenzity osvětlení záměrného 
kříže - stupně 1-7, každý mezistupeň 
osvětlení vypne

Matně anodizovaný 
povrch pro potlačení 
světelných odrazů

Meostar B1, Meostar S1
pomáhá chránit přírodu

KODAS (Klub ochrany dravců a sov) je skupina lidí, kterým 
není lhostejný osud ohrožených dravců a sov. Uvědomují si 
naléhavost současné situace a rozhodli se společně tento 
neutěšený stav změnit. Ve svých programech a projektech 
se snaží vytvářet podmínky pro návrat dravců a sov do naší 
krajiny, chránit jejich hnízda v době hnízdění a změnit postoj 
veřejnosti k nim.

Hlavní náplní projektu Falco je zajišťování ostrahy 
ohrožených hnízd vzácných dravců v rámci Akce Falco a 
Akce Aquila. Okrajově jde i o sledování problematiky ilegál-
ního obchodu s ohroženou přírodou a tzv. ptačí kriminality.

Sdružení používá k pozorování hnízd a ptáků spektivy 
a binokuláry Meopta.

Leoš Hlaváček rád pozoruje přírodu dalekohle-
dem Meopta



Meopod

Meostar R1 v rukách šampiónů

Reprezentace ČR v loveckých 
střeleckých disciplinách

Mistři Evropy v lovecké střelbě
a loveckém desetiboji Talin, Estonsko,2004

Třetí místo na ME v lovecké střelbě
a v loveckém desetiboji, Kroměříž 2006

Mistři Evropy  v lovecké střelbě
a loveckém desetiboji.
Stříbrná medaile ve střelbě z kulových zbraní
Bronzová medaile ve střelbě z brokových zbraní
Katowice, Polsko 2008

Družstvo je trojnásobným mistrem Evropy

•  Pavel Zázvorka - mistr republiky
 v Parkuru 2005 i 2006, nejlepší střelec ČR
 v součtu všech závodů
•  Ing. Jindřich Kořínek - mistr republiky
 2005 v loveckém desetiboji, druhý
 nejlepší střelec v ČR v roce 2006
•  Jan Buksa - mistr republiky 2006
 v loveckém desetiboji, držitel rekordu
 v loveckém desetiboji s počtem bodů
 978 z 1000 možných, druhý střelec ČR
 v roce 2005 a třetí v roce 2006
•  Karel Kotrc - mistr ČR v kulových
 disciplínách 2005 a třetí střelec ČR 2005

Mužstvo je vybaveno puškohledy Meopta.

Leoš Hlaváček - reprezentant ČR 
ve skeetu

•  Mistrovství světa 2006 Záhřeb 2. místo 
 v družstvu
•  Mistrovství světa 2007 Nicosia 2.místo 
 v družstvu a 5. místo v jednotlivcích
•  Mistrovství Evropy 2008 2.místo 
 v družstvu
•  Vítězství v Evrolize v Mariboru 2008
•  Mistr České republiky v disciplíně 
 skeet 2003,2004,2005,2006,2007

Leoš Hlaváček využívá ve volných 
chvílích puškohledy Meopta při lovu.
Artemis 2000

Meostar B1, Meostar S1
příslušenství

Konvertor 2x.

Přídavný konvertor pro binokulární 
dalekohledy – umožňuje zdvojnásobit zvětšení 
binokuláru a přeměnit jej tak na malý 
spektiv. Kompaktní, lehký, 
snadné použití.

Luxusní kožené brašny pro binokulární dalekohledy 
Meostar B1
jsou dodávány ve třech velikostech pro modely:
- 7x42, 8x42 a 10x42
- 7x50, 10x50 a 12x50
- 8x56

Stativ adaptér 
pro binokulární 
dalekohledy

Stativ

Standardní brašny



Artemis

Artemis 2000 4x32

Artemis 2000 1,5-6x42
Artemis 2000 2-8x42
Artemis 2000 3-9x42

Artemis 2000 7x50

Artemis 2000 6x42

Artemis 2000 3-12x50

8x32 10x32 7x42 8x42 10x42 7x50 10x50 12x50 8x56
8x 10x 7x 8x 10x 7x 10x 12x 8x
32 32 42 42 42 50 50 50 56
7,9 6,3 7,84 7,84 6,35 7,21 6,3 5,24 6,35
138 110 137 137 110 126 110 91 111

min. 15,4 min. 15 min. 20 min. 17 min. 15 min. 22,5 min. 17 min. 14,8 min. 21,5
min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3
max. 1,8 max. 2 max. 3 max. 3 max. 3 max. 4 max. 4 max. 4 max. 5

598 600 890 897 877 987 1020 1020 1120

Tradiční řada puškohledů v tom nejlepším slova smyslu. 
Nabízí oblíbené a prověřené modely vyrobené z tradičních 
materiálů. Pevný ocelový tubus je charakteristickým 
znakem celé řady Artemis 2000 a 2100. Maximální 
rázuvzdornost, vynikající optický výkon, vodotěsnost a 
elegantní, plně funkční design – to jsou vlastnosti, které 
ocení začátečníci stejně jako profesionálové, pro něž je 
myslivost a lov neoddělitelnou součástí životního stylu.   

•  ocelový tubus (kromě modelu Artemis 3000 3-9x42)
•  jedinečná konstrukce vnitřního mechanismu zajišťující  
 nejvyšší mechanickou odolnost
•  vynikající optický výkon
•  vícenásobné antirefl exní vrstvy zajišťující světelnou   
 propustnost 87 % – 90 % (podle modelu)
•  záměrný kříž v přední ohniskové rovině (kromě modelu  
 Artemis 3000 3-9x42)

•  vodotěsná konstrukce 
 zajišťující odolnost proti orosení 
 vnitřních ploch, plněno dusíkem
•  kvadratický průběh rektifi kace s krokem 
 1cm / 100m (kromě modelu Artemis 3000 
 3-9x42, který má krok 1/4 in / 100 yd, tj. 
 0,7cm / 100m)

Vodotěsné a prachotěsné těleso naplněné ochrannou 
dusíkovou atmosférou.
Dokonale vyvážený ergonomický design pro pohodlné 
a snadné použití binokuláru.4 čočkový objektiv,

vícenásobné vrstvy 
Meobright

Ostřicí čočka

Střechový hranolový systém s 
vícenásobnými vrstvami Meobright a 
fázovými vrstvami pro dokonalý optický 
výkon a barevné podání

4 čočková okulár, vícenásobné 
vrstvy Meobright

Točítko ostření

Točítko dioptrické korekce

Výsuvné očnice

Model
Zvětšení

Průměr objektivu (mm)
Zorné pole (°)

Zorné pole (m/1000m)
Vzdálenost výstupní pupily (mm)

Dioptrická korekce (dpt)
Minimální pozorovací vzdálenost (m)

Hmotnost (g)



Artemis 2100 7x50

Artemis 2100 3-12x50

Artemis 3000 3-9x42

4 4A 4B 4C Z-Plex
Artemis 2000
4x32 • • • •
6x42 • • • •
7x50 • • • •
1,5-6x42 • • • •
2-8x42 • • • •
3-9x42 • • • •
3-12x50 • • • •
Artemis 2100
7x50 •
3-15x50 •
Artemis 3000
3-9x42 • • •

Meostar B1 7x42
Meostar B1 8x42
Meostar B1 10x42

Meostar B1 8x32
Meostar B1 10x32

Meostar B1 7x50
Meostar B1 10x50
Meostar B1 12x50

Meostar B1 8x56

Meostar B1

Modely 2100 s osvětleným záměrným bodem jsou 
speciálně konstruovány pro lov za snížených světelných 
podmínek. Osvětlení bodu je za běžného denního světla 
pozorovatelné prakticky jen při stupních 6 a 7, takže 
cíl pozorovaný za hraničního jasu při rozsvícení bodu 
nezmizí v jeho jasu. Úroveň jasu lze nastavit točítkem na 
levé straně puškohledu v sedmi stupních označených 
číslicemi 1 - 7. Mezipolohy označené tečkou osvětlení 
vypínají, takže pootočením o jediný záskok lze osvětlení 
vypnout a naopak pootočením o jediný záskok zpět zap-
nout na původně nastavenou úroveň. Životnost originální 
baterie CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také běžněji 
dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 hodin.

Nová řada binokulárních dalekohledů Meopta byla vyvinuta na základě 
dlouholetých zkušeností s vývojem a výrobou puškohledů a pozorov-
acích dalekohledů. Název Meostar dává tušit, že si klade za cíl uspokojit i 
nejnáročnější požadavky všech, kteří při svých dobrodružných výpravách 
do přírody chtějí vidět dále a lépe, chtějí odhalovat stále nová tajemství 
přírody, chtějí mít zkrátka lepší pohled na svět.

• přímohledná ergonomická stavba
• duralové těleso zajišťující spolehlivost výkonu
• pogumování tělesa pro příjemný, bezpečný úchop a ochranu přístroje

• zdokonalené vícenásobné 
antirefl exní vrstvy MB-5501 
na všech plochách sklo-vzduch, fázové 
vrstvy na střechových hranolech pro maximální 
světelnou propustnost a špičkový optický výkon

• velká vzdálenost výstupní pupily a nastavitelné očnice pro pohodlné 
pozorování s brýlemi i bez nich

• centrální točítko ostření s integrovaným točítkem dioptrické korekce 
pro jednoduché nastavení jedním prstem

• vodotěsný, odolný proti orosení vnitřních ploch, plněný dusíkem

• široký pohodlný neoprénový popruh 
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Artemis 2000 Artemis 2100
Artemis

3000
4x32 6x42 7x50 1,5-6x42 2-8x42 3-9x42 3-12x50 7x50 3-12x50 3-9x42

4x 6x 7x 1,5-6x 2-8x 3-9x 3-12x 7x 3-12x 3-9x
32 42 50 42 42 42 50 50 50 42

10,5 7,0 5,7 7,0-21,2 5,1-16,6 4,8-13,2 3,5-11,1 5,7 3,5-11,1 4,8-13,2
80 80 80 75 75 75 75 80 75 75
±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3
262 145 145 218 175 145 116 116 116 145
400 500 500 660 670 670 690 620 740 530
Z Z Z P P P P P P Z

272 348 353 317 335 317 357 353 357 320
140 157 152 156 164 156 169 152 169 140
50 67 62 53 61 53 66 62 66 45
63 63 63 73 73 73 73 63 73 66
38 49 57 49 49 49 57 57 57 48,7

42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
25,4 25,4 25,4 30 30 30 30 25,4 30 30
49 108 118 66 76 66 93 118 93 78
83 83 83 95 95 95 95 83 95 102

0,5

Meostar R1 Meostar R1 RD
Meostar
Tactic

Meostar
RD/MR

Meostar
R1r

Meostar
R1rRD

Meostar
R1RD/MR

7x56 1-4x22 4-12x40 3-10x50 3-12x56 7x56 1-4x22 3-12x56 4-16x44 1-4x22 3-12x56 3-12x56 3-12x56
7x 1-4x 4-12x 3-10x 3-12x 7x 1-4x 3-12x 4-16x 1-4x 3-12x 3-12x 3-12x
56 22 40 50 56 56 22 56 44 22 56 56 56
5,7 8,6-37 3,3-9,9 4-13,3 3,5-11,1 5,7 8,6-37 3,5-11,1 2,4-802 8,6-37 3,5-11,1 3,5-11,1 3,5-11,1
80 80 80 80 75 80 80 75 80 80 75 75 75
±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3
116 230 145 145 116 116 230 116 116 230 116 116 116
495 480 530 630 615 495 530 665 740 560 590 640 660
Z Z Z Z P/Z Z Z P Z Z Z Z Z

353 306,5 328 330,5 365 353 306,5 365 386,5 306,5 342 342 342
136 202 157 139 151 136 202 151 153 202 137 137 137
47 118 74 57 49 47 118 49 71 118 54 54 54
60 55 55 55 75 60 55 72 55 55 53 53 53
62 30 49,5 60,5 62 62 30 62 55,5 30 62 62 62

42,5 41,5 41,5 41,5 42,5 42,5 41,5 42,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
25,4 30 30 30 30 25,4 30 30 30 RAIL 30 30 RAIL
132 - 75 93,5 117 132 - 117 135,5 - 105 105 105
85 97 95 97 96 85 103 96 97 103 100 100 100
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Meopta

Tubus z oceli nebo duralu

Nelze jednoznačně říci, zda pro hlavní tubus puškohledu je lepší ocel nebo 
hliníková slitina. Oba materiály mají své výhody i nevýhody a z obou materiálů 
zkonstruovala Meopta tubusy plně vyhovující extrémní zátěži, jaké jsou 
puškohledy vystaveny. Ocelové tubusy jsou odolnější vůči vnějšímu poškození, 
hliníková slitina je naproti tomu lehčí. Konstrukce puškohledů Meopta s oce-
lovými tubusy má však jednu výhodu navíc: Využívá efektu “teplotní kompen-
zace”, kdy délkové změny hlavního tubusu při různých teplotách jsou plně 
kompenzovány délkovými změnami vnitřního tubusu nesoucího záměrnou 
osnovu a čočky převracejícího systému. Tato jedinečná vlastnost puškohledů 
Artemis 2000 a Artemis 2100 v praxi znamená, že nulová paralaxa nastavená 
na 100 m v montážních dílnách Meopty při teplotě 20°C, zůstává nastavena na 
100 m při lovu pod poledním sluncem rovníkové Afriky stejně jako na zamr-
zlých pláních Aljašky.

Model
Zvětšení

Optický průměr objektivu (mm)
Zorné pole (m/100 m)

Vzdálenost výstupní pupily (mm)
Dioptrický rozsah okuláru (dpt)
Rektifi kační rozsah (cm/100m)

Hmotnost (g)
Umístění záměrného kříže

A
B
C
D
E
F
G
H
K

Kvadratický průběh rektifi kace

Kvadratický průběh rektifi kace znamená, že horizontální i vertikální pohyby záměrného 
kříže jsou navzájem nezávislé a garantovaného rozsahu pohybu lze dosáhnout 
v libovolném směru. Na obrázku je vidět srovnání rektifi kačního pole puškohledu 
Meopta a levného “noname” puškohledu. Je vidět, že v některých směrech sice 
rektifi kační rozsah “noname” puškohledu převyšuje rozsah Meopty, ale 
v důležitých směrech(zejména diagonálních) dosahuje hodnot nedostačujících. 
Nepravidelný obvod rektifi kačního pole “noname” puškohledu pak říká, že horizontální 
a vertikální pohyby nejsou nezávislé (projevuje se to zejména v krajních polohách), 
tj. při otočení točítka horizontální rektifi kace se záměrný kříž pohne též ve směru vertikálním.

Záměrný kříž v přední nebo zadní ohniskové rovině

Záměrný kříž umístěný v přední ohniskové rovině (za objektivem) znamená, že při změně zvětšení se současně s 
obrazem cíle zvětšuje či zmenšuje zdánlivá velikost záměrného kříže. Záměrný kříž umístěný v zadní ohniskové rovině 
(před okulárem) znamená, že při změně zvětšení obrazu zůstává zdánlivá velikost záměrného kříže konstantní (viz 
tabulka níže)

Platí tedy:
• u puškohledů s pevným zvětšením na poloze záměrného kříže nezáleží
• záměrný kříž v přední ohniskové rovině umožňuje použít dálkoměrných stupnic i roztečí silných čar pro měření 
vzdáleností při kterémkoliv zvětšení

Meostar R1r 3-12x56

Nový model Meostar R1r 3-12x56 má na rozdíl od svého předchůdce (modelu 
Meostar R1 3-12x56) umístěn záměrný kříž v zadní ohniskové rovině, čímž logicky 
doplňuje kompletní nabídku puškohledů řady Meostar R1.

Použití dálkoměrné stupnice u křížů 4A a 4B

Do obrazu stupnice umístěte cíl, nebo část cíle, jehož reálnou výšku odhadujete na 0,5 m 
(tento rozměr signalizuje číslice 0,5 vlevo od stupnice), tak, že spodní okraj cíle leží 
na základové rysce stupnice. Číslo nad ryskou, která odpovídá hornímu okraji cíle, udává vzdálenost cíle ve stovkách 
metrů. Odhadujeme-li například výšku trupu dospělého srnce na 0,5 m, nachází se srnec pozorovaný dle obrázku ve 
vzdálenosti asi 200 m.

P - přední ohnisková rovina, Z - zadní ohnisková rovina

výšková rektifi kace

stranová
rektifi kace
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Artemis 2000 Artemis 2100
Artemis

3000
4x32 6x42 7x50 1,5-6x42 2-8x42 3-9x42 3-12x50 7x50 3-12x50 3-9x42

4x 6x 7x 1,5-6x 2-8x 3-9x 3-12x 7x 3-12x 3-9x
32 42 50 42 42 42 50 50 50 42

10,5 7,0 5,7 7,0-21,2 5,1-16,6 4,8-13,2 3,5-11,1 5,7 3,5-11,1 4,8-13,2
80 80 80 75 75 75 75 80 75 75
±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3
262 145 145 218 175 145 116 116 116 145
400 500 500 660 670 670 690 620 740 530
Z Z Z P P P P P P Z

272 348 353 317 335 317 357 353 357 320
140 157 152 156 164 156 169 152 169 140
50 67 62 53 61 53 66 62 66 45
63 63 63 73 73 73 73 63 73 66
38 49 57 49 49 49 57 57 57 48,7

42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5
25,4 25,4 25,4 30 30 30 30 25,4 30 30
49 108 118 66 76 66 93 118 93 78
83 83 83 95 95 95 95 83 95 102

0,5

Meostar R1 Meostar R1 RD
Meostar
Tactic

Meostar
RD/MR

Meostar
R1r

Meostar
R1rRD

Meostar
R1RD/MR

7x56 1-4x22 4-12x40 3-10x50 3-12x56 7x56 1-4x22 3-12x56 4-16x44 1-4x22 3-12x56 3-12x56 3-12x56
7x 1-4x 4-12x 3-10x 3-12x 7x 1-4x 3-12x 4-16x 1-4x 3-12x 3-12x 3-12x
56 22 40 50 56 56 22 56 44 22 56 56 56
5,7 8,6-37 3,3-9,9 4-13,3 3,5-11,1 5,7 8,6-37 3,5-11,1 2,4-802 8,6-37 3,5-11,1 3,5-11,1 3,5-11,1
80 80 80 80 75 80 80 75 80 80 75 75 75
±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3 ±3
116 230 145 145 116 116 230 116 116 230 116 116 116
495 480 530 630 615 495 530 665 740 560 590 640 660
Z Z Z Z P/Z Z Z P Z Z Z Z Z

353 306,5 328 330,5 365 353 306,5 365 386,5 306,5 342 342 342
136 202 157 139 151 136 202 151 153 202 137 137 137
47 118 74 57 49 47 118 49 71 118 54 54 54
60 55 55 55 75 60 55 72 55 55 53 53 53
62 30 49,5 60,5 62 62 30 62 55,5 30 62 62 62

42,5 41,5 41,5 41,5 42,5 42,5 41,5 42,5 41,5 41,5 41,5 41,5 41,5
25,4 30 30 30 30 25,4 30 30 30 RAIL 30 30 RAIL
132 - 75 93,5 117 132 - 117 135,5 - 105 105 105
85 97 95 97 96 85 103 96 97 103 100 100 100
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Meopta

Tubus z oceli nebo duralu

Nelze jednoznačně říci, zda pro hlavní tubus puškohledu je lepší ocel nebo 
hliníková slitina. Oba materiály mají své výhody i nevýhody a z obou materiálů 
zkonstruovala Meopta tubusy plně vyhovující extrémní zátěži, jaké jsou 
puškohledy vystaveny. Ocelové tubusy jsou odolnější vůči vnějšímu poškození, 
hliníková slitina je naproti tomu lehčí. Konstrukce puškohledů Meopta s oce-
lovými tubusy má však jednu výhodu navíc: Využívá efektu “teplotní kompen-
zace”, kdy délkové změny hlavního tubusu při různých teplotách jsou plně 
kompenzovány délkovými změnami vnitřního tubusu nesoucího záměrnou 
osnovu a čočky převracejícího systému. Tato jedinečná vlastnost puškohledů 
Artemis 2000 a Artemis 2100 v praxi znamená, že nulová paralaxa nastavená 
na 100 m v montážních dílnách Meopty při teplotě 20°C, zůstává nastavena na 
100 m při lovu pod poledním sluncem rovníkové Afriky stejně jako na zamr-
zlých pláních Aljašky.

Model
Zvětšení

Optický průměr objektivu (mm)
Zorné pole (m/100 m)

Vzdálenost výstupní pupily (mm)
Dioptrický rozsah okuláru (dpt)
Rektifi kační rozsah (cm/100m)

Hmotnost (g)
Umístění záměrného kříže

A
B
C
D
E
F
G
H
K

Kvadratický průběh rektifi kace

Kvadratický průběh rektifi kace znamená, že horizontální i vertikální pohyby záměrného 
kříže jsou navzájem nezávislé a garantovaného rozsahu pohybu lze dosáhnout 
v libovolném směru. Na obrázku je vidět srovnání rektifi kačního pole puškohledu 
Meopta a levného “noname” puškohledu. Je vidět, že v některých směrech sice 
rektifi kační rozsah “noname” puškohledu převyšuje rozsah Meopty, ale 
v důležitých směrech(zejména diagonálních) dosahuje hodnot nedostačujících. 
Nepravidelný obvod rektifi kačního pole “noname” puškohledu pak říká, že horizontální 
a vertikální pohyby nejsou nezávislé (projevuje se to zejména v krajních polohách), 
tj. při otočení točítka horizontální rektifi kace se záměrný kříž pohne též ve směru vertikálním.

Záměrný kříž v přední nebo zadní ohniskové rovině

Záměrný kříž umístěný v přední ohniskové rovině (za objektivem) znamená, že při změně zvětšení se současně s 
obrazem cíle zvětšuje či zmenšuje zdánlivá velikost záměrného kříže. Záměrný kříž umístěný v zadní ohniskové rovině 
(před okulárem) znamená, že při změně zvětšení obrazu zůstává zdánlivá velikost záměrného kříže konstantní (viz 
tabulka níže)

Platí tedy:
• u puškohledů s pevným zvětšením na poloze záměrného kříže nezáleží
• záměrný kříž v přední ohniskové rovině umožňuje použít dálkoměrných stupnic i roztečí silných čar pro měření 
vzdáleností při kterémkoliv zvětšení

Meostar R1r 3-12x56

Nový model Meostar R1r 3-12x56 má na rozdíl od svého předchůdce (modelu 
Meostar R1 3-12x56) umístěn záměrný kříž v zadní ohniskové rovině, čímž logicky 
doplňuje kompletní nabídku puškohledů řady Meostar R1.

Použití dálkoměrné stupnice u křížů 4A a 4B

Do obrazu stupnice umístěte cíl, nebo část cíle, jehož reálnou výšku odhadujete na 0,5 m 
(tento rozměr signalizuje číslice 0,5 vlevo od stupnice), tak, že spodní okraj cíle leží 
na základové rysce stupnice. Číslo nad ryskou, která odpovídá hornímu okraji cíle, udává vzdálenost cíle ve stovkách 
metrů. Odhadujeme-li například výšku trupu dospělého srnce na 0,5 m, nachází se srnec pozorovaný dle obrázku ve 
vzdálenosti asi 200 m.

P - přední ohnisková rovina, Z - zadní ohnisková rovina

výšková rektifi kace

stranová
rektifi kace



Artemis 2100 7x50

Artemis 2100 3-12x50

Artemis 3000 3-9x42

4 4A 4B 4C Z-Plex
Artemis 2000
4x32 • • • •
6x42 • • • •
7x50 • • • •
1,5-6x42 • • • •
2-8x42 • • • •
3-9x42 • • • •
3-12x50 • • • •
Artemis 2100
7x50 •
3-15x50 •
Artemis 3000
3-9x42 • • •

Meostar B1 7x42
Meostar B1 8x42
Meostar B1 10x42

Meostar B1 8x32
Meostar B1 10x32

Meostar B1 7x50
Meostar B1 10x50
Meostar B1 12x50

Meostar B1 8x56

Meostar B1

Modely 2100 s osvětleným záměrným bodem jsou 
speciálně konstruovány pro lov za snížených světelných 
podmínek. Osvětlení bodu je za běžného denního světla 
pozorovatelné prakticky jen při stupních 6 a 7, takže 
cíl pozorovaný za hraničního jasu při rozsvícení bodu 
nezmizí v jeho jasu. Úroveň jasu lze nastavit točítkem na 
levé straně puškohledu v sedmi stupních označených 
číslicemi 1 - 7. Mezipolohy označené tečkou osvětlení 
vypínají, takže pootočením o jediný záskok lze osvětlení 
vypnout a naopak pootočením o jediný záskok zpět zap-
nout na původně nastavenou úroveň. Životnost originální 
baterie CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také běžněji 
dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 hodin.

Nová řada binokulárních dalekohledů Meopta byla vyvinuta na základě 
dlouholetých zkušeností s vývojem a výrobou puškohledů a pozorov-
acích dalekohledů. Název Meostar dává tušit, že si klade za cíl uspokojit i 
nejnáročnější požadavky všech, kteří při svých dobrodružných výpravách 
do přírody chtějí vidět dále a lépe, chtějí odhalovat stále nová tajemství 
přírody, chtějí mít zkrátka lepší pohled na svět.

• přímohledná ergonomická stavba
• duralové těleso zajišťující spolehlivost výkonu
• pogumování tělesa pro příjemný, bezpečný úchop a ochranu přístroje

• zdokonalené vícenásobné 
antirefl exní vrstvy MB-5501 
na všech plochách sklo-vzduch, fázové 
vrstvy na střechových hranolech pro maximální 
světelnou propustnost a špičkový optický výkon

• velká vzdálenost výstupní pupily a nastavitelné očnice pro pohodlné 
pozorování s brýlemi i bez nich

• centrální točítko ostření s integrovaným točítkem dioptrické korekce 
pro jednoduché nastavení jedním prstem

• vodotěsný, odolný proti orosení vnitřních ploch, plněný dusíkem

• široký pohodlný neoprénový popruh 



Artemis

Artemis 2000 4x32

Artemis 2000 1,5-6x42
Artemis 2000 2-8x42
Artemis 2000 3-9x42

Artemis 2000 7x50

Artemis 2000 6x42

Artemis 2000 3-12x50

8x32 10x32 7x42 8x42 10x42 7x50 10x50 12x50 8x56
8x 10x 7x 8x 10x 7x 10x 12x 8x
32 32 42 42 42 50 50 50 56
7,9 6,3 7,84 7,84 6,35 7,21 6,3 5,24 6,35
138 110 137 137 110 126 110 91 111

min. 15,4 min. 15 min. 20 min. 17 min. 15 min. 22,5 min. 17 min. 14,8 min. 21,5
min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3 min. ±3
max. 1,8 max. 2 max. 3 max. 3 max. 3 max. 4 max. 4 max. 4 max. 5

598 600 890 897 877 987 1020 1020 1120

Tradiční řada puškohledů v tom nejlepším slova smyslu. 
Nabízí oblíbené a prověřené modely vyrobené z tradičních 
materiálů. Pevný ocelový tubus je charakteristickým 
znakem celé řady Artemis 2000 a 2100. Maximální 
rázuvzdornost, vynikající optický výkon, vodotěsnost a 
elegantní, plně funkční design – to jsou vlastnosti, které 
ocení začátečníci stejně jako profesionálové, pro něž je 
myslivost a lov neoddělitelnou součástí životního stylu.   

•  ocelový tubus (kromě modelu Artemis 3000 3-9x42)
•  jedinečná konstrukce vnitřního mechanismu zajišťující  
 nejvyšší mechanickou odolnost
•  vynikající optický výkon
•  vícenásobné antirefl exní vrstvy zajišťující světelnou   
 propustnost 87 % – 90 % (podle modelu)
•  záměrný kříž v přední ohniskové rovině (kromě modelu  
 Artemis 3000 3-9x42)

•  vodotěsná konstrukce 
 zajišťující odolnost proti orosení 
 vnitřních ploch, plněno dusíkem
•  kvadratický průběh rektifi kace s krokem 
 1cm / 100m (kromě modelu Artemis 3000 
 3-9x42, který má krok 1/4 in / 100 yd, tj. 
 0,7cm / 100m)

Vodotěsné a prachotěsné těleso naplněné ochrannou 
dusíkovou atmosférou.
Dokonale vyvážený ergonomický design pro pohodlné 
a snadné použití binokuláru.4 čočkový objektiv,

vícenásobné vrstvy 
Meobright

Ostřicí čočka

Střechový hranolový systém s 
vícenásobnými vrstvami Meobright a 
fázovými vrstvami pro dokonalý optický 
výkon a barevné podání

4 čočková okulár, vícenásobné 
vrstvy Meobright

Točítko ostření

Točítko dioptrické korekce

Výsuvné očnice

Model
Zvětšení

Průměr objektivu (mm)
Zorné pole (°)

Zorné pole (m/1000m)
Vzdálenost výstupní pupily (mm)

Dioptrická korekce (dpt)
Minimální pozorovací vzdálenost (m)

Hmotnost (g)



Meopod

Meostar R1 v rukách šampiónů

Reprezentace ČR v loveckých 
střeleckých disciplinách

Mistři Evropy v lovecké střelbě
a loveckém desetiboji Talin, Estonsko,2004

Třetí místo na ME v lovecké střelbě
a v loveckém desetiboji, Kroměříž 2006

Mistři Evropy  v lovecké střelbě
a loveckém desetiboji.
Stříbrná medaile ve střelbě z kulových zbraní
Bronzová medaile ve střelbě z brokových zbraní
Katowice, Polsko 2008

Družstvo je trojnásobným mistrem Evropy

•  Pavel Zázvorka - mistr republiky
 v Parkuru 2005 i 2006, nejlepší střelec ČR
 v součtu všech závodů
•  Ing. Jindřich Kořínek - mistr republiky
 2005 v loveckém desetiboji, druhý
 nejlepší střelec v ČR v roce 2006
•  Jan Buksa - mistr republiky 2006
 v loveckém desetiboji, držitel rekordu
 v loveckém desetiboji s počtem bodů
 978 z 1000 možných, druhý střelec ČR
 v roce 2005 a třetí v roce 2006
•  Karel Kotrc - mistr ČR v kulových
 disciplínách 2005 a třetí střelec ČR 2005

Mužstvo je vybaveno puškohledy Meopta.

Leoš Hlaváček - reprezentant ČR 
ve skeetu

•  Mistrovství světa 2006 Záhřeb 2. místo 
 v družstvu
•  Mistrovství světa 2007 Nicosia 2.místo 
 v družstvu a 5. místo v jednotlivcích
•  Mistrovství Evropy 2008 2.místo 
 v družstvu
•  Vítězství v Evrolize v Mariboru 2008
•  Mistr České republiky v disciplíně 
 skeet 2003,2004,2005,2006,2007

Leoš Hlaváček využívá ve volných 
chvílích puškohledy Meopta při lovu.
Artemis 2000

Meostar B1, Meostar S1
příslušenství

Konvertor 2x.

Přídavný konvertor pro binokulární 
dalekohledy – umožňuje zdvojnásobit zvětšení 
binokuláru a přeměnit jej tak na malý 
spektiv. Kompaktní, lehký, 
snadné použití.

Luxusní kožené brašny pro binokulární dalekohledy 
Meostar B1
jsou dodávány ve třech velikostech pro modely:
- 7x42, 8x42 a 10x42
- 7x50, 10x50 a 12x50
- 8x56

Stativ adaptér 
pro binokulární 
dalekohledy

Stativ

Standardní brašny



Meostar R1

1 4 4B 4C 4K K-Dot Z-Plex II
Meostar R1
7x56 • • • •
1-4x22 • • •
4-12x40 • • •
3-10x50 • • •
3-12x56 • • • •
Meostar R1 RD
7x56 •
1-4x22 •
3-12x56 •
1-4x22 RD / MR •
3-12x56 RD / MR • •

Polní čočka, vrstvy Meobright

2 členný (3 čočkový) 
okulár, vrstvy Meobright

2 členný (4 čočkový) převracecí 
systém, vrstvy Meobright

Červená LED osvětlující
záměrný obrazec

Prostor pro 3V baterii 2354 nebo 2032

2 členný (3 čočkový) 
objektiv s vícenásobnými 
vrstvami Meobright

Lehký 30mm tubus z jednoho kusu 
nejkvalitnější Al slitiny používané v 
leteckém průmyslu zajišťuje maximální 
odolnost

Záměrný obrazec na skleněné 
podložce, vrstvy Meobright

Točítko intenzity osvětlení záměrného 
kříže - stupně 1-7, každý mezistupeň 
osvětlení vypne

Matně anodizovaný 
povrch pro potlačení 
světelných odrazů

Meostar B1, Meostar S1
pomáhá chránit přírodu

KODAS (Klub ochrany dravců a sov) je skupina lidí, kterým 
není lhostejný osud ohrožených dravců a sov. Uvědomují si 
naléhavost současné situace a rozhodli se společně tento 
neutěšený stav změnit. Ve svých programech a projektech 
se snaží vytvářet podmínky pro návrat dravců a sov do naší 
krajiny, chránit jejich hnízda v době hnízdění a změnit postoj 
veřejnosti k nim.

Hlavní náplní projektu Falco je zajišťování ostrahy 
ohrožených hnízd vzácných dravců v rámci Akce Falco a 
Akce Aquila. Okrajově jde i o sledování problematiky ilegál-
ního obchodu s ohroženou přírodou a tzv. ptačí kriminality.

Sdružení používá k pozorování hnízd a ptáků spektivy 
a binokuláry Meopta.

Leoš Hlaváček rád pozoruje přírodu dalekohle-
dem Meopta



Meostar R1Meostar R1 / MR

Meosight

Meostar R1 1-4x22 RD / MR Meostar R1r 3-12x56 RD / MR

20-60x

Meostar S1

Modely s upínací lištou typu Zeiss 
jsou určeny pro speciální montáže 
bez kroužků.

Meosight

Miniaturní zaměřovač s červeným bodem pro rychlou a přesnou střelbu 
za pohybu.

•  vodotěsný, extrémně kompaktní, snadná obsluha

•  nastavení intenzity svítícího bodu v 5 stupních

•  automatické vypnutí po 3 hodinách nečinnosti

•  před úplným vybitím baterií začne záměrný bod blikat

•  kompatibilní s montážemi pro kolimátor Docter

Model
Zvětšení

Rozměr okénka
Průměr červeného bodu

Hmotnost
Rozměry

Rozsah rektifi kací – horizontální
Rozsah rektifi kací – vertikální

Napájení
Životnost baterií

Meosight 30 Meosight 50
1x 1x

17x23 mm 17x23 mm
3 MOA 5 MOA

55 g 55 g
55x29x32 mm 55x29x32 mm

± 120 MOA (± 350 cm/100 m) ± 120 MOA (± 350 cm/100 m)
± 180 MOA (± 524 cm/100 m) ± 180 MOA (± 524 cm/100 m)

2xCr 1632 2xCr 1632
300 h 300 h

Pozorovací dalekohledy jsou určeny milovníkům 
přírody, ornitologům, myslivcům, sportovním 
střelcům, ale dobře slouží i jiným účelům 
vyžadujícím excelentní optické podání 
pozorovaného objektu. Nejnáročnějším 
uživatelům jsou určeny modely Meostar S1-
75 APO vybavené tzv. APO objektivy. Tyto 
dalekohledy redukují na minimum sekundární 
barevnou aberaci a poskytují tak brilantní 
krystalicky čistý a ostrý obraz i v těch nejtěžších 
světelných podmínkách. Jsou nejvhodnější 
alternativou pro fotografování. Případný 
nežádoucí vliv ostrého protisvětla lze omezit 
výsuvnou sluneční clonou. Stativová objímka 
je opatřena závitem W 1/4“, který umožňuje 
upevnění dalekohledu na téměř všechny typy 
stativů. Těleso dalekohledu je utěsněno ve všech 
spojích a naplněno dusíkem. Vnitřní prostor 
tělesa dalekohledu je tak chráněn proti prachu 
a vlhkosti a při náhlé změně teploty nedojde k 
orosení vnitřních ploch. Dalekohled spolehlivě 
pracuje při teplotách od -15°C do +50°C. 
Okuláry pro dalekohledy TGA, Meostar S1-75 a 
Meostar S1-75 APO jsou vzájemně zaměnitelné. 
Okulár 30xWA-R je určen pouze pro TGA.

Meostar S1 75 - přímý

Meostar S1 75 - šikmý

Meostar S1 75 APO - přímý

Okulár 30x WA



Meostar R1 Tactic

Puškohled šitý na míru lovcům střílejícím často na větší vzdálenosti a sportovním střelcům. Je vybaven mechanismem pro 
nastavení nulové paralaxy na různé vzdálenosti a vnějšími točítky rektifi kace, která umožňují operativní nastavení záměrné 
(středu záměrného kříže) podle vzdálenosti cíle a případné stranové opravy na vítr. Vnější rektifi kační točítka mají záskoky o 
hodnotě 7 mm/100 m tj. 1/4 in/100 yd nebo-li 1/4 obloukové minuty, pevná stupnice slouží k orientaci při protočení točítka 
o více než 360°. Konstrukce točítek umožňuje libovolnou nastřelenou vzdálenost kalibrovat jako výchozí polohu oprav na 
vzdálenost a vítr. Puškohled je v základní verzi vybaven záměrným křížem typu Mil-Dot, který umožňuje stanovit vzdálenost 
cíle s vysokou přesností. Kromě vlastností charakteristických pro celou řadu Meostar R1 má model Tactic navíc tyto prvky:
• korekce paralaxy na aktuální vzdálenost
• vnější točítka rektifi kace pro operativní nastavení záměrné podle vzdálenosti a stranové opravy na vítr
• točítka se stupnicí mají jasně defi novaný slyšitelný krok a mohou být zakryta krytkami, které jsou součástí přístroje
                                         • Meostar R1 Tactic je možno dodat na objednávku i ve stříbrné povrchové úpravě

Tečky umístěné na tenkých čarách vymezují úhel 1 m/1000 m, tj. 1 mi-
liradián. Ve vojenské terminologii se tomuto úhlu říká 1 dílec. Vzdálenost 
cíle D se určí jednoduchým výpočtem podle vzorce D = 1000 x H / h, kde 
H je skutečná výška cíle v metrech a h je jeho úhlová výška v dílcích stup-
nice. Pro přesné stanovení vzdálenosti je tedy nutno co nejpřesněji znát či 
odhadnout skutečnou výšku cíle. Při odhadované výšce trupu dospělého 
srnce na 0,5 m a při jeho umístění v záměrné osnově dle obrázku se 
vypočítá vzdálenost takto: D = 1000 x 0,5 / 6 = 83 m. Pozor! Výše uvedená 
metoda určení vzdálenosti dává správné výsledky jen při nastavení 
puškohledu na maximální zvětšení, tj. 16x !

Brašna standard

Zvětšení
Zorné pole

Průměr výstupní pupily
Průměr objektivu

Dioptrická korekce
Vzdálenost výstupní pupily

Zaostřovací rozsah (při 0 Dpt)
Stativový závit

Délka (bez okuláru)
Hmotnost (bez okuláru)

Meostar S1 75
prímý/šikmý

Meosta S1 75 - APo
prímý/šikmý

30xWA 20-60x 30xWA 20-60x
38 m/1000 m 31-16 m/1000 m 38 m/1000 m 31-16 m/1000 m

2,5 mm 3,75-1,25 mm 2,5 mm 3,75-1,25 mm
75 mm
±5 Dpt
15 mm
4,2 m
W 1/4”

350 mm 365 mm
1150 g 1295 g

Meostar S1 75 APO šikmý

Brašny HA/HS 75



Meostar R1 7x56 RD

Meostar R1 1-4x22 RD

Meostar R1 3-12x56 RD

Digiscoping

Model Meostar R1 1-4x22 RD s osvětleným 
záměrným bodem je konstruován pro lov za 

běžných světelných podmínek (při max. 
intenzitě je osvětlení bodu viditelné i za 
slunečného počasí na sněhové pokrývce). 
Při nastavení dalekohledu na zvětšení 1x 
jej lze s rozsvíceným bodem používat jako 
kolimátorový zaměřovač, tedy s oběma 
očima otevřenýma. Tím se radikálně 
zvyšuje přehled střelce o dění v okolním 
terénu. Úroveň jasu lze nastavit točítkem 
na levé straně puškohledu v sedmi stup-
ních označených číslicemi 1 - 7. Mez-
ipolohy označené tečkou osvětlení vypínají, 
takže pootočením o jediný záskok lze 

osvětlení vypnout a naopak pootočením 
o jediný záskok zpět zapnout na původně 

nastavenou úroveň. Životnost originální baterie 
CR 2354 je asi 80 hodin, lze použít také běžněji 

dostupné baterie CR 2032 s životností kolem 60 
hodin. 

Modely Meostar R1 RD 7x56 a 3-12x56 jsou kon-
struovány pro lov za snížených světelných podmínek (viz 

modely 2100).

Digiscoping s kompaktním fotoaparátem.

Pořizování kvalitních fotografi í pomocí dalekohledu – tzv. digiscoping – nebylo nikdy 
tak jednoduché a dostupné, jako s novým okulárem Meopta DP1 30x.
Okulár Meopta DP1 30x umožňuje pořízení snímku pozorovaného objektu v plném 
zvětšení dalekohledu současně při jeho sledování okulárem. Není třeba přerušovat 
samotné pozorování kvůli pořízení snímku ani investovat do drahého jednoúčelového 
zařízení, které obě funkce slučuje. Stačí k tomu Váš oblíbený kompaktní digitální 
fotoaparát připevněný k okuláru Meopta DP1 30x pomocí stativového závitu. 
Pak už jen při pozorování zmáčknete spoušť 
v nejvhodnější okamžik ......

Okulár Meopta DP1 30x je vhodný 
pro většinu kompaktních digitálních fotoaparátů 
s rozsahem optického zoomu do 6x. Není vhodný 
pro fotoaparáty typu elektronická zrcadlovka 
nebo D-SLR.
Až na výjimky nepokryje obraz celou plochu 
snímače fotoaparátu, snímek je omezen úzkým 
černým rámečkem se zaoblenými rohy.
Pro dobré snímky je třeba omezit nežádoucí 
záchvěvy dalekohledu. Dobrý stativ je nutností, 
dálková spoušť výhodou.

Pro digiscoping s jednookou zrcadlovkou (fi lmovou i digitální, tedy SLR i D-SLR) je určen fotoadaptér 
Meopta. Ten spolu s dalekohledem tvoří teleobjektiv s ohniskovou vzdáleností 800 mm.

Vývoj tohoto výrobku 
byl realizován za 
fi nanční podpory ze 
státních prostředků 
poskytnutých Minis-
terstvem průmyslu a 
obchodu.

Zvětšení
Vzdálenost výstupní pupily (mm)

Dioptrická korekce (dpt)
Zorné pole

Rozměry (mm)
Hmotnost (g)

vizuální větev fotografi cká větev

30x 16x
16 24
±4 -

2°8’ (37m/131mm) 1°20’x1° (23,3x17,5m/1000m)
137x132x131

669

Ohnisková vzdálenost
Clonové číslo

Připojení fotoaparátu
Délka fotoadapteru

Hmotnost fotoadapteru

Meostar S1-75 přímý/šikmý, Meostar
S1-75 APO přímý/šikmý, TGA 75

s fotoadapterem
800 mm

11,1
kroužek T2

167 mm
180 g



Meostar R1 7x56

Meostar R1 3-12x56

Meostar R1 1-4x22

Meostar R1 4-12x40

Meostar R1 3-10x50

Meostar R1 TGA 75

30xWA, 30x WA-R 20-60x
38 m/1000 m 31-16 m/1000 m

75 mm
±5 Dpt
15 mm

6 m
250 / 375 mm

1150 g

30xWA, 30x WA-R 20-60x
38 m/1000 m 31-16 m/1000 m

75 mm
±5 Dpt
15 mm

6 m
250 / 375 mm

1150 g

• lehký jednodílný tubus z nejkvalitnějších Al slitin  
 používaných v leteckém průmyslu
• jedinečná konstrukce vnitřního mechanismu   
 zajišťující nejvyšší mechanickou odolnost
• vynikající optický výkon
• vícenásobné antirefl exní vrstvy MB-5501   
 zajišťující špičkovou světelnou propustnost 92 %  
 – 95 % (podle modelu)
• záměrný kříž v zadní ohniskové rovině
• vodotěsná konstrukce zajišťující odolnost proti  
 orosení vnitřních ploch, plněno dusíkem
• kvadratický průběh rektifi kace s krokem 1/4 in /  
 100 yd, tj. 0,7 cm / 100 m (kromě modelu Meostar  
 R1 1-4x22 a 1-4x22 RD - 1/2 in / 100 yd, tj. 1,5 cm  
 /  100 m)

Špičková, komplexní řada puškohledů nové gener-
ace, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Tubus 
je vyroben z nejkvalitnějšího duralu, který umožňuje 
opatřit povrch přístroje černou anodizací. Tato povr-
chová úprava je molekulárně navázána na hliníkovou 
slitinu, což činí povrch tubusu extrémně chemicky 
odolným. Kromě toho je povrch upraven speciální 
technologií tak, aby na něm nezůstávaly otisky rukou 
a aby byl příjemný na dotyk. Antirefl exní vrstvy MB-
5501, které využívají nejnovějších technologií v oboru, 
jsou aplikované na všech optických členech a zajišťují 
špičkové hodnoty světelné propustnosti puškohledu.

Vynikající optiku dalekohledů HA/HS 75 využila Meopta při konstrukci dalekohledu určeného pro pozorování 
v divoké přírodě - Meopta TGA 75. Jeho výsuvná konstrukce umožňuje dosáhnout v transportní poloze velmi 
kompaktního tvaru. Dalekohled má hlavní tubus pogumovaný a při zakrytí objektivu a okuláru pryžovými krytkami 
není vystavena vnějšímu prostředí žádná kovová součást, takže dalekohled při nesení přes rameno nevydává 
žádné rušivé zvuky. Dalekohled je odolný proti dešti a vnikajícímu prachu. Je vybaven závitem pro umístění na 
stativ, ale lze jej použít i jednoduše opřený o kámen či kmen stromu. Okuláry pro dalekohledy 
MEOPTA TGA 75 a Meostar S1-75 a Meostar S1-75 APO jsou vzájemně zaměnitelné, 
okulár 30xWA-R je určen pouze pro TGA 75.

Okulár TGA 30x WA-R

TGA 30x WA-R je širokoúhlý okulár konstruovaný pro lovecký výsuvný 
dalekohled Meopta TGA 75 a je vybaven záměrnou destičkou (křížem), s jejíž 
pomocí lze odhadnout vzdálenost pozorovaného objektu. Dílky umístěné na 
tenkých čarách vymezují úhel 1 m/1000 m, t.j. miliradián. Ve vojenské termi-
nologii se tomouto úhlu říká 1 dílec.

Vzdálenost cíle D se určí jednoduchým výpočtem podle vzorce D = 1000 x H 
/ h, kde H je skutečná výška cíle v metrech a h je jeho úhlová výška v dílcích 
stupnice. Pro přesné stanovení vzdálenosti je tedy nutno co nejpřesněji znát 
či odhadnout skutečnou výšku cíle. Při odhadované výšce trupu dospělého 
srnce na 0,5 m a při jeho umístění v záměrné osnově dle obrázku se vypočítá 
vzdálenost takto: D = 1000 x 0,5 /h = 125 m.

Zvětšení
Zorné pole

Průměr objektivu
Dioptrická korekce

Vzdálenost výstupní pupily
Minimální pozorovací vzdálenost

Délka (bez okuláru)
Váha (bez okuláru)



Meostar S1

ji pečlivě pozorovat, neboť tak se lze 
mnohému naučit.

Lidské oko je ve spojení s mozkem jed-
ním z nejdokonalejších optických přístrojů 

jaké známe. Přesto má svá omezení. 
Ozbrojí-li se optickým přístrojem, jsou vjemy 

lidských očí tím dokonalejší, čím dokonalejší je 
optický přístroj.

Dalekohledy Meopta si kladou za cíl uspokojit i nejnáročnější 
požadavky všech, kteří při svých dobrodružných výpravách do 
přírody chtějí vidět dále a lépe, chtějí odhalovat stále nová tajem-
ství přírody, chtějí mít zkrátka lepší pohled na svět.

Pavel Balák – reprezentant ČR ve sportovní střelbě 
z předovek, člen Sportovně střeleckého klubu Hradec 
Králové soutěží v těchto disciplínách:

•  perkusní puška vojenská a civilní
•  křesadlová puška v stoje a v leže
•  doutnáková puška v stoje a v kleče
•  Vicemistr světa ve střelbě z doutnákové pušky v kleče,  
 Bordeaux, Francie
•  3. místo na MS ve střelbě z doutnákové pušky v stoje,  
 Bordeaux, Francie, 2006
•  Mistr ČR ve střelbě z perkusní pušky vojenské
•  Vicemistr České republiky ve střelbě z křesadlové pušky
•  26 x Mistr ČSFR a ČR ve střelbě z předovek, z toho 4x 
 v perkusní pistoli, zbytek v puškových disciplínách
•  28 x Mistr České střelecké ligy

Držitel platného národního rekordu v disciplínách:
•  perkusní puška vojenská – 99 bodů
•  perkusní pistole vojenská – 99 bodů
•  doutnáková puška – 98 bodů
•  křesadlová puška v leže na 100 metrů – 82 bodů

Pavel Balák používá Meostar S1 75 k pozorování terčů.

Integrovaná sluneční clona 
se zaměřovacím prvkem 

Standardní objektiv s vícenásobnými vrstvami. Modely APO jsou vyrobeny s 
použitím nejlepších fluoridových skel a opatřeny vrstvami Meobright

Ostřicí čočka

Těleso dalekohledu je vodotěsné a je plněno dusíkem proti zamlžení 
vnitřních optických ploch

Lehké duralové odolné 
těleso. Pro další redukci 
hmotnosti tělesa je u modelù 
Meostar S1 použita kombinace 
duralu a materiálu na bázi uhlíkových 
kompozitů.

Ostřicí točítko pro rychlé ostření v rozsahu 4m - 
nekonečno

Stativový úchyt

Střechový hranolový systém pro 
optimalizaci obrazového výkonu a 
světelné propustnosti

Okulárový úchyt

Meostar S1 v rukou šampiónů



NEMÁM
Čas trávený 
v přírodě 
dává dnešnímu 
civilizovanému člověku 
správné hodnotové měřítko 
a vrací mu již často utlumený 
smysl pro pokoru před řádem 
přírody. Ať už je pro člověka příroda 
zdrojem obživy, předmětem poznání, 
ochrany nebo jen útočištěm před 
přetechnizovaným světem, vždy se snaží 

Michal Šlesingr, reprezentant ČR v biatlonu
Česká biatlonová reprezentace

•  MS v Biatlonu - Antholz-Anterselva
 (ITA) 2007
•  Rychlostní závod mužů na 10 km
 - stříbrná medalie
•  20 km muži - bronzová medaile
•  ME v Biatlonu – Nové Město
 na Moravě 2008
•  Vytrvalostní závod mužů na 20 km
 – stříbrná medaile
•  Sprint na 10 km – bronzová medaile
•  Štafeta muzů 4x7,5 km
 – bronzová medaile

Zuzana Tryznová
•  ME v Biatlonu – Nové Město
 na Moravě 2008
•  Sprint žen na 7,5 km – stříbrná medaile

Norská biatlonová reprezentace
je vybavena spektivy Meostar S1 75 APO.

Meostar S1 v rukou šampiónů

Česká biatlonová reprezentace je vybavena spektivy Meostar S1 75 APO.
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