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Vychytávky
Schmidt
& Bender
Při loňské návštěvě americké SHOT Show jsem samozřejmě nezapomněl navštívit ani stánek společnosti
Schmidt & Bender, abych
se podíval, co zajímavého
tam vymysleli. V tu chvíli mi
šlo o zajímavé vychytávky,
které tam prostě umějí.

S

tálici mezi jejich zástupci na stáncích představuje Harald Weiss.
Ten pán se skvělým smyslem pro
humor a vysokou odborností, kterou
získal za dlouhá léta v německých ozbrojených silách, mne vítá už z dálky.
Známe se roky a on moc dobře ví, že
nějakou dobu pošilhávám po puškohledu
1–8x24 PM II Short Dot Dual CC, který
právě přijal do služby německý bundeswehr. Má osvětlený záměrný kříž v první

Schmidt & Bender 1–8x24
PM II Short Dot Dual CC
se dostal do výzbroje
německého bundeswehru

fokální rovině a současně centrální červený bod FlashDot v druhé fokální rovině.
V CC (close combat) módu se puškohled
skutečně chová jako tubusový reflexní
zaměřovač s nulovou paralaxou do 7 m
a skutečným zvětšením 1x. Točítka výškové a stranové korekce jsou uzamykatelná proti nežádoucí změně nastavení.
Na jednu plnou rotaci je rozsah 1 cm až
101 cm u točítka výškové korekce a 51 cm
na každou stranu pro stranovou korekci
s krokem 0,1 mrad (1 cm). K dispozici jsou
modely se stoupáním ve směru i proti
směru hodinových ručiček.
Harald mně také předvedl kompletní
sadu, která je k tomuto puškohledu do-

Stálici ve stánku firmy Schmidt & Bender představuje Harald Weiss – zde s puškohledem
5–45x56 PM II High Power
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dávána: malá sada s krytkami, clonami
a filtry ve velikosti náprsní kapsy a s karabinou. Na přepravním obalu je opět
vidět německá preciznost a přemýšlení
hlavou. S kvalitou, s jakou je vše vyrobeno, se českému vojákovi ženou slzy do
očí, když si vše porovná s tím, co má on.
Potom Harald vezme do ruky jejich model 5–45x56 PM II High Power a já nevycházím z údivu. Tento
puškohled, vyvinutý podle specifikací US SOCOM, je osazen multifunkčním točítkem, které má pět otáček.
Na horní hraně komínku je objímka
s žebrováním, která slouží jako úchopová část pro manipulaci a je opatřena prvkem, který jsem si nazval orloj.
V objímce jsou otvory, pod kterými jsou
vyskakovací kolíčky (výstražníky). Každý
z nich koresponduje s jednou otočkou.
To znamená, že jste-li v první otočce,
vyskočí na vás jeden andělíček, jste-li v druhé, vyskočí dva, ve třetí tři atd.
To je vynikající pro zhoršené světelné
podmínky. Výstražníky jsou dobře identifikovatelné bříšky prstů i v taktických
rukavicích. Přesto je tady další, menší
orloj s okénky, kde se podle toho, ve
které otáčce právě elevační točítko je,
zobrazují malé iluminační číslovky.
Tohle mi vykouzlilo trpký úsměv na
tváři. Něco podobného jsme společně
s produktovým inženýrem americko-českého výrobce již před pár lety
chtěli zakomponovat do jejich výrobků,
ale nebylo to přijato.
Podobné je to s dalším prvkem, který
však u Schmidt & Bender dotáhli do
konce, a to je Throw Lever, čili žraločí
ploutev. Funguje na všech puškohledech rodiny Police Marksman II (PM II).

