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LOV PO SETMĚNÍ KLADE OBZVLÁŠTĚ VYSOKÉ 
NÁROKY NA SCHOPNOSTI A VYBAVENÍ.
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noci musíte být ještě ostražitější 
k signálům z přírody. Kvůli tomu 
představuje lov ve tmě mimořádně 
intenzivní zážitek.

Po setmění odhaluje příroda své 
zvláštní kouzlo. Obzvláště ostražití 
musíte být zejména tehdy, když jste 
v přírodě úplně sami a zdá se, že 
všechno spí. Vzhledem k náročným 

podmínkám, jako je rostoucí výskyt škod a onemocnění způsobených 
zvěří, je dnes stále častěji zapotřebí pokračovat v lovu pozdě do noci.

Poblíž se ozývá šelest. Opatrně si razím cestu směrem k podezřelému 
zvuku. – Okamžik, co to bylo? Slyším zvuky spokojeného mlaskání 
a chrochtání. Srdce mi začne bít rychleji, stoupá mi puls. Krátký pohled 
termovizním monokulárem odhalí zdroj: méně než 50 metrů ode mě, 
pod starým dubem na okraji lesa, je tlupa divokých prasat, která 
spokojeně přežvykují plody tohoto majestátního stromu. Napjatě 
zadržím dech. Tělem mi proudí vlny adrenalinu. Opatrně se přibližuji. 
Hlavou se mi honí bezpočet myšlenek. Potřebuji zajistit, že budu 
vydávat naprosté minimum zvuků, abych divoká prasata nevyplašil. 
Přece jen nechci promeškat tuto příležitost. 

Lov ve tmě je velice zvláštní zážitek, a to i pro ostřílené lovce. V takových 
okamžicích je dobré přesně vědět, na co se můžete spolehnout: na 
své schopnosti – a lovecké vybavení, které nabízí maximální možnou 
jistotu. Moderní termovizní technologie umožňují zodpovědný noční lov. 
Pomohou vám přesně posoudit loveckou situaci a v klíčovém okamžiku 
učinit správné rozhodnutí.

A vzhledem k tomu, že mnozí zaměstnanci společnosti SWAROVSKI 
OPTIK jsou sami lovci, společnost přesně ví, co potřebují, a v reakci na 
to vytvořila termovizní přístroj tM 35. Díky tomuto produktu od tradičního 
rodinného podniku je možné s respektem pozorovat a bezpečně 
vyhodnocovat situace ve dne i v noci, a to i za nepříznivého počasí.

Na našem loveckém blogu na adrese swarovskioptik.com nalez-
nete poutavé příběhy a zajímavé postřehy týkající se termovize.

V

T E R M O V I Z E

„LOV VE TMĚ  
NENÍ NIKDY 

BĚŽNÁ RUTINA, 
A TO ANI PRO 

ZKUŠENÉ LOVCE.“
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Snadná ovladatelnost zařízení 
nabývá na významu za tmy 
a v nepříznivých povětrnost-
ních podmínkách. Produkt 
tM 35 zapůsobí neobyčejně 
intuitivním ovládáním. Stačí 
stisknout tlačítko a zařízení 
se aktivuje na celý lov. Čím 

méně úkonů musíte provádět ve tmě, tím větší 
máte šanci na lovecký úspěch. 

Vyloučí se tím zbytečné, obtěžující rozptylo-
vání, takže se budete moci plně soustředit na 
to nejdůležitější. Inteligentní časovač automa-
tického zapínání/vypínání SWAROLIGHT 
umožňuje tiše aktivovat termovizní přístroj 
z režimu spánku bez jakýchkoli zbytečných 
pohybů. Automatické je také nastavování jasu 

displeje podle aktuálních světelných podmí-
nek. Všechny tyto funkce omezují vaše pohyby 
ve tmě na minimum.

Na šoulačce vám zařízení tM 35 umožní roz-
poznat zvěř i na velké vzdálenosti. Pak budete 
moci okamžitě přijmout všechna potřebná 
opatření a učinit správné rozhodnutí. Pomocí 
tM 35 můžete rovnou začít prohledávat 
terén na své ranní cestě k posedu. Přece jen 
je ještě tma a vždy hrozí riziko, že neúmyslně 
vyplašíte zvěř. Umožní vám pozorovat zvěř 
pohybující se v terénu, dokonce i v otevřeném 
prostoru, když je již dost světla na výstřel. Šetří 
to čas a umožňuje to bezpečné přiblížení.

Zařízení tM 35 není jen cenný společník do 
šera a tmy. Často lze přehlédnout zvěř při 

šoulání za denního světla. Termovizní přístroj 
vám pomůže rozpoznat zvěř.

Vzhledem k tomu, že termovizní předsádka 
má 1x zvětšení, ohromuje svou naprostou 
přesností na velké vzdálenosti. Jeho rychlá 
a jednoduchá aktivace zaručuje, že budete 
kdykoli připraveni na mistrovský výstřel. 
Konický tvar umožňuje jednoduchou výměnu 
na puškohledu ve tmě. Další výhoda: tM 35 
a váš puškohled SWAROVSKI OPTIK tvoří 
jeden spolehlivý, úplný systém, který nevy-
žaduje žádné nastřelování.

OD ROZPOZNÁNÍ K POZOROVÁNÍ, PŘIBLÍŽENÍ  
A STŘELBĚ: TM 35 JE IDEÁLNÍ K LOVU OD POZDNÍHO 

SOUMRAKU DO HLUBOKÉ NOCI.

ROZPOZNEJTE,
ROZHODNĚTE, 

LOVTE.

T E R M O V I Z E

OVLÁDNĚTE NOC
Díky tM 35 se mohou lovci spolehnout 
na ověřenou kvalitu SWAROVSKI OPTIK. 
Toto zařízení kombinuje pozorovací 
zařízení vybavené moderní zobrazovací 
technologií s termovizí s předsádkou  
a nabízí působivé možnosti vylepšeného 
vidění a záruku zodpovědného lovu v noci.

TREFA DO ČERNÉHO
Společně s puškohledy SWAROVSKI 
OPTIK nabízí tM 35 výkonnou kombinaci 
zaručující 100% spolehlivý bod dopadu. 
Správně se rozhodněte a zasahujte  
s dokonalou přesností.

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
Klíčová výhoda v noci: automatické 
zapnutí a vypnutí díky senzorům  
náklonu a inteligentní úprava jasu 
znamenají, že bude tM 35 kdykoli 
okamžitě připraven k použití.

100% 
SPOLEHLIVÝ BOD 

DOPADU

FLEXIBILNÍ 
POUŽÍVÁNÍ

SNADNÉ 
POUŽÍVÁNÍ
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S TMOU 
PŘICHÁZÍ 

ZOD
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T E R M O V I Z E

ZAŘÍZENÍ S TERMOVIZÍ VYTAHUJE Z NOCI KLÍČOVÉ PODROBNOSTI. 
POSKYTNE VÁM JISTOTU SPRÁVNÉHO ROZHODOVÁNÍ VE TMĚ  

A VE ZHORŠENÝCH SVĚTELNÝCH PODMÍNKÁCH. NENAHRAZUJE 
VŠAK ZKUŠENOSTI A SCHOPNOSTI. 

Moderní technologie termovize nám nyní umožňuje 
nalézt, pozorovat a odborně lovit zvěř i ve tmě. Tyto 
technické možnosti umožňují zlepšit loveckou etiku. 

NECHTE ZVÍŘATA V KLIDU

Zvýšení právní přípustnosti znamená, že již nejsme 
závislí na měsíčním svitu. Nyní lze lovit prakticky po 
celých 24 hodin. To má přirozeně důsledky pro divo-
kou zvěř. Výsledkem může být situace s neustálým 
tlakem. Termovizní přístroje vám umožní rozpoznat 
a pozorovat zvěř i na velké vzdálenosti, aniž byste ji 
vyrušili. Technologie termovize vám umožní lovit efek-
tivněji – což v důsledku dává zvířatům dost příležitostí 
k tomu, aby se stáhla a odpočívala.

DODRŽUJTE ZÁKONY

V reakci na rostoucí výskyt škod způsobených zvěří 
a propuknutí afrického moru prasat dnes stále více zemí 
povoluje používání termovizní technologie. Pravidla toho, 
co je a co není povoleno, se mohou v jednotlivých regi-
onech lišit. Proto byste se vždy měli podrobně seznámit 
s platnými právními omezeními. Jaký typ zařízení je  

povolen pro tento druh lovu? Je skutečně povoleno 
vlastnictví tohoto zařízení? Existují nějaké rozdíly v jeho 
používání s ohledem na konkrétní zvěř? A jaké jsou 
zákonné doby střílení? Kromě právních možností vždy 
berte v úvahu potřeby zvířat a etiku lovu.

POZNEJTE SVOU ZBRAŇ

Úspěch závisí na vaší schopnosti zvládat stres, a to nejen 
ve tmě. Jestliže ovládáte své pracovní nástroje, můžete 
se vyhnout chybám v důsledku stresových situací. K tomu 
patří volba zbraně, kterou dokonale znáte. Trénujte s ní 
za denního světla. Zavřete oči a procvičujte. Možná to 
zní trochu zvláštně, ale je to skvělý způsob učení.

ZKRAŤTE HLEDÁNÍ

Není pochyb o tom, že ve tmě je mnohem těžší udr-
žovat si přehled o okolí. Jestliže si nejste zcela jisti tím, 
kterým směrem zvíře odběhlo nebo zda je ve směru 
vaší střelby, technologie termovize vám může pomoci 
zvíře spolehlivě rozpoznat. Tělo zvířete bude dlouho-
době stále jasně zjistitelné. Tato funkce bude užitečná 
během dne, stejně jako v šeru a ve tmě.. 
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ÚSPĚCH
V
NOCI

2

WOLFGANG SCHWARZ, PRODUKTOVÝ 
MANAŽER VE SPOLEČNOSTI SWAROVSKI 
OPTIK, JE VÁŠNIVÝ LOVEC A PROTO ZNÁ 
VŠECHNY FAKTORY, KTERÉ JE TŘEBA ZVÁŽIT  
PŘI VÝBĚRU TERMOVIZNÍHO PŘÍSTROJE. 

SEZNAMTE  
SE S MÍSTNÍMI 
ZÁKONY!

-  Plánujete používat toto zařízení pouze  
k pozorování a rozpoznávání?

-  Budete jej používat pouze na posedu, nebo 
byste ho chtěli používat také při šoulání?

-  Na jakou vzdálenost chcete střílet?
-  Co je pravděpodobnější: budete střílet  
za denního světla, nebo v šeru?

ZVAŽTE  
TYP POUŽITÍ:

Model tM 35 je termovizní monokulár, který 
lze pomocí adaptéru připojit k puškohledům. 
Dodržujte právní požadavky platné v zemi 
používání. Přesné informace získáte od místní 
lovecké asociace.

T E R M O V I Z E

3

4

-  Lze termovizní předsádku použít s vaší stávající 
kombinací zbraně a puškohledu (otevřená mířidla, 
vzdálenost mezi hlavní a puškohledem, tlumič)?

-  Plánujete zakoupit také puškohled? Chcete-li zvýšit 
celkovou použitelnost své zbraně, zvolte kombinaci  
tM 35 a puškohledu s průměrem objektivu 42 mm  
a zorným polem dostatečné odpovídající velikosti. 

-  Máte v úmyslu sestavit zbraň určenou výhradně  
k nočnímu používání, ze které nebudete střílet  
během dne?

Zařízení tM 35 je sázka na jistotu. Ve spojení  
s modelem SWAROVSKI OPTIK Z8i 1,7-13, 3x42 P 
nebo Z8i 2-16x50 P se prakticky nesetkáte  
se situací, kterou byste nedokázali vyřešit.  
Tato kombinace nabízí úplný systém, který  
je připraven k používání za všech okolností.

CHCETE-LI  
POKRÝT CO  
NEJŠIRŠÍ  
OBLAST POUŽITÍ:

JE VHODNÉ  
ZKONTROLOVAT VAŠE 
STÁVAJÍCÍ VYBAVENÍ:
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
RB tM 35 nabíjecí baterietMA adaptér pro monokulární 

dalekohled s termovizí tM 35  
ve velikostech tMA-24**,  
tMA-36, tMA-42, tMA-44,  
tMA-50, tMA-52, tMA-56

Máte nějaké konkrétní otázky 
ohledně tohoto a dalších  
produktů SWAROVSKI OPTIK?  
Naše služby pro zákazníky  
vám s radostí pomohou.

00800 32425056
Po-Čt 8–17
Pá 8–12 (SELČ)
customerservice@swarovskioptik.com

* Poznámka pro USA/Kanadu: Pouze 1x zvětšení    ** Výjimka: tMA 24 nelze použít pro 0,75-6x20 SR

DOKONALÉ  
VYBAVENÍ PRO
TMU

tM 35

Režim Nasazovací (1x35) Ruční (4x35)

Optické zvětšení 1x

Digitální zvětšení 4x*

Vzdálenost výstupní pupily (mm) 21

Zorné pole (m/100 m) 10,9 x 8,7

Zorné pole pro uživatele s brýlemi (%) 100

Obnovovací frekvence (Hz) 60

Typ obrazovky AMOLED

Rozlišení obrazovky (pixely) 2560 x 2048

Typ snímače Mikrobolometr VOx bez chlazení

Rozlišení snímače (pixely) 320 x 256

Velikost pixelu (µm) 12

Objektiv 35 mm/f1,1

Přibl. DxŠxV (mm) 170/54/80

Přibl. hmotnost včetně baterie (g) 495

Závit pro připojení M44x0,75

Baterie (mAh) Li-Ion 3000

Doba provozu na baterii (h) 7

Délka činnosti (s) 2

Dodávané příslušenství: RB tM 35 nabíjecí baterie, RBC nabíječka, nabíjecí kabel micro-USB,  
funkční brašna, speciální očnice, kryt okuláru, řemen na nošení a řemínek

 Funkční teplota: -15 °C/+50 °C · Skladovací teplota: -30 °C/+70 °C · Třída ochrany IP: IP68

T E R M O V I Z E T E R M O V I Z E

JAS 
I VE 
TMĚ

SLC
8/10x56

DÍKY SPOLEČNOSTI SWAROVSKI OPTIK 
MÁTE IDEÁLNÍ VYBAVENÍ PRO  
TMU A NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ. TATO 
VYSOCE KVALITNÍ OPTIKA NA  
VELKÉ VZDÁLENOSTI ZAPŮSOBÍ SVÝM 
VÝKONEM V ŠERU A JE IDEÁLNÍM 
DOPLŇKEM K ZAŘÍZENÍ TM 35.

Z6i

EL
10/12x50

2,5-15x56 P

X5i

Z8i

5-25x56 P/MOA/MRAD

2,3-18x56 P
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„OBZVLÁŠTĚ 
OSTRAŽITÍ 

MUSÍTE BÝT 
TEHDY, KDYŽ 

SE ZDÁ, ŽE  
VŠECHNO SPÍ.“



Další informace můžete získat na následující adrese:

CZ 10/2021 Změny v designu a dodávce jsou vyhrazeny. 
Neneseme žádnou odpovědnost za tiskové chyby.

Práva ke všem fotografiím a ilustracím vlastní společnost SWAROVSKI OPTIK.

NAŠE PRODUKTY NAJDETE U VÝHRADNÍCH SPECIALIZOVANÝCH 
PRODEJCŮ A ONLINE NA ADRESE SWAROVSKIOPTIK.COM

SEE THE UNSEEN


