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Miloslav JanĀík
Jelikož naháňková a s ní související dosledová sezóna pro mě znamená věčný pobyt se psy v drsných
a ještě drsnějších podmínkách, už roky mám „v tlaku“ i na dosledu na zádech kraťoučkou karabinu
Marlin v relativně výkonné ráži .375 Win. Postupně jsem na ní měl naháňkový zaměřovací dalekohled
Leupold se zvětšením 2,5×, který mi však v situacích, v nichž si mnohdy střílím doslova pod nohy,
nevyhovoval. Následně jsem dlouhou dobu používal otevřený kolimátor Docter. Po jeho „havárii“ jsem
na pušce postupně vyzkoušel dva modely kolimátorů značky Kahles – Helia RD a Helia RD-C – a oba
jsem se nakonec rozhodl si ponechat. Dnes je používám i na jiných zbraních.
Jelikož jsem znám svojí vášní pro kolimátory, byl jsem požádán ƭeským zastoupením firmy Swarovski Optik, do jejíhož konsorcia patȥí znaƭka Kahles, abych
oba pȥístroje podrobil témƺȥ vojenským
zkouškám. Kݬtomu se mi kromƺ velmi výkonných loveckých zbraní náramnƺ hodily taktéž útoƭné pušky nejrɓznƺjší konfigurace, na nichž jsem pȥístroje podrobil
doslova „muƭení“. Zde jsou výsledky…

OTEVENÝ KOLIMÁTOR
KAHLES HELIAݬRD
Když jsem si pȥed dvƺma lety poȥídil
„ne zcela loveckou“ samonabíjecí karabinu FNݬP90, zvanou též „preclík“, ȥešil
jsem, ƭím budu místo originálního, vݬcivilu nedostupného kolimátoru na zbrani,
nahrazujícího mechanická míȥidla, míȥit.
Má volba padla ze zvƺdavosti na tehdejší
novinku –ݬkolimátor Kahles HeliaݬRD,
model 2018, sݬmontážním rozhraním na
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lištu Picatinny (model 2019 má montážní destiƭku, kterou je možné puškaȥsky
pȥipevnit kݬjinému montážnímu rozhraní). Podobnƺ jako uݬnovƺjšího modelu je
montážní rozhraní (rozteƭe šroubɓ zespodu pȥístroje) vyrobeno tak, aby šlo využít pro ȥadu dalších komerƭnƺ vyrábƺných montáží pro nejbƺžnƺjší pȥístroje
(Docter, Meopta, áP).
Kolimátor mám nyní znovu zpátky
na FNݬP90, ale postupnƺ jsem ho vyzkoušel jak na AR-15 vݬráži .223ݬRem.
(asi 1400ݬran) aݬna AR-10 vݬráži .308ݬWin.
(asi 600ݬran), tak na kulovnici Marlin
.375ݬWin. (asi 120ݬran), aݬdokonce jsem si
sݬním zݬrecese vystȥelil asi 20–30ݬran zݬkulovnice ráže .458ݬWin.ݬMag. Nikdy jsem
nezaznamenal jakékoliv problémy ƭi poškození. Zajímavostí je, že aȶ jsem ho dal
na kteroukoliv zݬuvedených zbraní, pȥi
stȥelbƺ na 50ݬmetrɓ jsem byl na mezinárodním pistolovém terƭi vždy „nƺkde

vݬƭerném“ aݬpro lov ho staƭilo pouze nepatrnƺ seȥídit.
Kolimátor se vyznaƭuje skuteƭnƺ drobnou, ale skvƺle viditelnou teƭkou oݬvelikosti 2ݬMOA se ƭtyȥmi stupni jasu (plus
poloha vypnuto, proto nƺkteȥí prodejci
uvádƺjí pƺt poloh). Zapíná se stiskem tlaƭítka +ݬnebo –ݬaݬvypíná stisknutím kteréhokoliv zݬnich na dvƺ vteȥiny.
Funkce Automaticlight zajistí, že pokud se zbraǾ nehne po dobu tȥí minut
(tím myslím opravdu nehne –ݬodložená
zbraǾ), pȥístroj se uvede do pohotovostního režimu stand-by. Vݬruce se mi to
nasimulovat nepodaȥilo, aȶ jsem byl klidný, jak jsem chtƺl. Vݬrežimu stand-by teƭka zhasne aݬƭeká se na sebemenší pohyb
zbranƺ, pȥi nƺmž se pȥístroj opƺt probudí aݬteƭka rozsvítí. Po ƭtyȥech hodinách
klidu se pȥístroj sám vypne. Uvedené
vlastnosti šetȥí baterii. Ta se na rozdíl od
mnoha konkurenƭních výrobkɓ vymƺǾuje

vysunutím „šuplíƭku“ zݬboku pȥístroje,
nikoliv demontáží pȥístroje zݬmontážního rozhraní (jako tomu bylo uݬmého
pȥedchozího kolimátoru Docter). Pokud
baterka zaƭne slábnout, bude teƭka problikávat. Za necelý pɓldruhý rok používání se mi zatím „nepodaȥilo“ baterii vybít, pȥitom jde oݬnejdostupnƺjší CR2032
(nakupuji je po osmi kusech vݬIKEA za
29ݬKƭ, tedy 3,60ݬKƭ za kus). Náhradní baterie je velmi dɓvtipnƺ uložena vݬgumové oranžové krytce zamƺȥovaƭe, takže je
vždy po ruce. Iݬkdyž, jak uvádím, je dosud
celkem nevyužitá.

Oproti konkurenƭním výrobkɓm musím pȥiznat, že jsem si teƭku 2ݬMOA
vݬprovedení od firmy Kahles opravdu zamiloval. Jde oݬdrobnou, pȥesnƺ ohraniƭenou teƭku, která není rozmazaná jako
uݬjiných pȥístrojɓ, byȶ pȥi rɓzných svƺtelných podmínkách se mɓže jevit iݬjako
drobouƭká hvƺzdiƭka. Pȥi stȥelbƺ na
50ݬmetrɓ zabírá pȥibližnƺ desítku na mezinárodním pistolovém terƭi, na 100ݬmetrɓ krásnƺ centruje aݬzakrývá devítku aݬde-sítku, na 150ݬmetrɓ tvoȥí mezinárodní
pistolový terƭ kolem teƭky krásné ƭerné
mezikruží, díky nƺmuž není problém cíl
pohodlnƺ zasahovat jak na stȥelnici, tak
pȥi lovu. Jelikož stále ještƺ dobȥe vidím,
není problém skuteƭnƺ lovit sݬpȥístrojem na naháǾce do vzdálenosti pȥibližnƺ
150ݬmetrɓ (podle balistiky zvolené ráže).

TUBUSOVÝ KOLIMÁTOR
KAHLES HELIAݬRD-C
Rok se sešel sݬrokem aݬmezi produkty
firmy Kahles jsem úplnou náhodou objevil novinku –ݬtubusový kolimátor HeliaݬRDݍC. Dostal jsem se kݬnƺmu díky
myšlence, že by zejména pro lovy ve snƺhu bylo dobré stȥídat otevȥený kolimátor
sݬtubusem. Pȥi montáži na kvalitní lištƺ
Picatinny je možné oba pȥístroje volnƺ
zamƺǾovat, protože pokud je zbraǾ aȶ
už sݬjedním ƭi sݬdruhým nastȥelena, nastȥelení pȥi opƺtovném nasazení jednoho,
resp.ݬdruhého do správných drážek lišty
Otevřený kolimátor Kahles Helia RD na zbrani
s netradiční cerakotovou úpravou.

„sedí“. Obratem jsem kontaktoval zástupce firmy Swarovski Optikݬ/ݬKahles se žádostí oݬzapɓjƭení novinky. To bohužel
nebylo okamžitƺ možné, protože pȥístrojɓ bylo vݬtu dobu vyrobeno málo, takže
jsem si musel poƭkat. ekání se však vyplatilo.
Kolimátor HeliaݬRDݍC má oproti
pȥedchozímu modelu nƺkolik nových
elektronických Ǌunkcí. Musím pȥiznat,
že aƭ jsem oƭekával jisté omezení zorného
pole vyplývající ze srovnání tubus versus
otevȥený kolimátor, velmi rychle jsem si
na pȥístroj zvykl aݬoblíbil si ho tak, že
jsem se rozhodl nechat si ho (aݬpochopitelnƺ zaplatit).
Pȥístroj jsem dostal mimo sezónu, aݬjelikož jsem se bƺhem jara vƺnoval testování spíše vojenských zbraní, zkoušel jsem
ho na samonabíjecí kulovnici LUVO
vݬráži .308ݬWin. se šestnáctipalcovou
hlavní aݬtzv.ݬpraseƭím ƭumákem na ústí.
Vystȥíleli jsme asi 800ݬran aݬpak se kolimátor stƺhoval na kulovnici Marlin
.375ݬWin. na nƺkolik letních dosledɓ aݬlov
ƭerné zvƺȥe kolem kukuȥic. NaháǾková
sezóna nás teprve ƭeká, takže spolu budeme lovit dál. Prozatím nemám dɓvod
sundat ho ze zbranƺ, lov sݬním mƺ baví.
Spíš uvažuji oݬtom, že ke kolimátoru
dokoupím odklopnou zvƺtšovací zasádku.
Za zajímavý detail považuji –ݬstejnƺ
jako uݬmodelu HeliaݬRD –ݬshodné rozmƺry montážního rozhraní kolimátoru
sݬdnešním „standardem“, tedy sݬrozmƺry
montážního rozhraní kolimátoru Aimpoint MicroݬH2, které pȥevzali iݬdalší
výrobci. Mƺlo by tak být možné využít
pomƺrnƺ široké škály již existujících
montáží. Uživatel tak není odkázán jen
na továrnƺ dodávané montáže na lištu Picatinny, ale mɓže si vybrat iݬmezi výrobky dalších renomovaných výrobcɓ na generické systémy Blaser, Sauer aݬpodobnƺ,
což od výrobce považuji za velmi prozíravé.
Pȥístroj je vybaven dvƺma prɓhlednými krytkami, takže vݬpȥípadƺ potȥeby je
možné narychlo vystȥelit iݬpȥes nƺ. Zapíná se stiskem libovolného zݬtlaƭítek
+ݬnebo–ݬ. Podržením kteréhokoliv zݬnich
na dvƺ vteȥiny ho lze vypnout jako pȥedchozí model. Pȥístroj má kromƺ ƭtyȥ
stupǾɓ jasu ještƺ pátý stupeǾ, zvaný
MAXLIGHT. Pȥi aktivaci tohoto stupnƺ opakovaným stlaƭením tlaƭítkaݬ+ (pȥi
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Tubusový kolimátor Kahles Helia RD-C.

nastaveném ƭtvrtémݬstupni) bod zabliká aݬrozzáȥí se na maximální jas. Tento
režim se hodí vݬsituaci, kdy stȥelec stojí
proti slunci. Jde oݬextrémní stav, kdy jsou
ostatní kolimátory „slepé“.
Funkcí Safelight, která se aktivuje
dvouvteȥinovým stiskem obou tlaƭítek
+/–, se vypíná funkce Automaticlight
(stejná, jako je popsána uݬpȥedchozího
modelu –ݬusínání po tȥech minutách
aݬprobouzení pȥístroje pohybem) aݬzaʑixuje se momentální úroveǾ osvƺtlení
bodu. Tato funkce má vݬnároƭných podmínkách, jako je pȥekonávání tƺžkého terénu, „pȥechytávání“ zbranƺ vݬrukou ƭi
dosled vݬobtížných podmínkách, zajistit,
že uživatel náhodným stiskem tlaƭítek
pȥístroj nevypne nebo nepȥepne do režimu, vݬnƺmž by napȥíklad nevidƺl za jasného dne teƭku. Touto funkcí je elektronika pȥístroje zaʑixována tak, jak si ji
uživatel nastavil, aݬdokud nestiskne opƺt
stejnƺ obƺ tlaƭítka, nebude pȥístroj reagovat na nic, bude svítit aݬnevypne se
ani neusne (napȥíklad máme-li zbraǾ
bez hnutí pȥipravenou kݬvýstȥelu tȥeba
vݬokénku kryté pozorovatelny).
Na závƺr si dovolím zmínit drobnou
„vadu na kráse“, která mɓže nƺkteré kupující zaskoƭit, aݬto fakt, že na pȥístroji zespodu nenajdeme oƭekávaný nápis
„Made inݬAustria“, ale „Made inݬChina“,
což výrobce nikterak nemaskuje. Mƺ tento fakt nijak neuráží, sám jsem tento ƭlá-
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nek napsal na poƭítaƭi MacBookݬAir aݬfotografuji bƺžnƺ iݬpro potȥeby našeho
ƭasopisu telefonem iPhone, obojí taktéž
vyrobeno v ݬínƺ.

KTERÝ ZVOLIT?
Pokud bych si dnes mƺl vybrat pouze
jeden zݬpȥístrojɓ, asi bych dlouze pȥemýšlel, ale nakonec bych vzal spíše novƺjší
modelݬRDݍC, aݬto zejména kvɓli tomu,
že ƭasto procházím se psy vݬhustých porostech aݬprɓhledná odklápƺcí víƭka je
možné iݬza situace, kdy je zbraǾ „jako
koule snƺhu“ (lovím vždy se zalepenou
hlavní), rychle iݬse snƺhem odklopit aݬvystȥelit. Kdybych chodil pȥevážnƺ na
„štont“, volil bych spíše prɓhledový kolimátorݬRD, protože zorné pole není tenkým rámeƭkem nikterak rušeno. Sice by
vݬurƭitých situacích mohla chybƺt funkce
MAXLIGHT, ale to by mi tak moc nevadilo. Situaci, kdy jsem mƺl stȥílet proti
slunci, jsem zažil za celou svou kariéru
pouze jednou –ݬna naháǾce vݬkukuȥici,
kde jsem byl nouzovƺ postaven na stanovištƺ, abych ucpal díru mezi stȥelci, aݬpsa
jsem odtamtud vypustil do leƭe. Stál jsem
proti horizontu, ostré záȥijové sluníƭko
mi svítilo pȥímo do oƭí aݬteƭku kolimátoru jsem proti místu, kam bych mohl bezpeƭnƺ stȥílet, vɓbec nevidƺl. Kolimátor
jsem tedy sundal z„ݬrychloupínáku“ aݬvyklopil si sklopné hledí. Diana se na mƺ
za moji improvizaci usmála aݬposlala mi

lonƭáka, kterého jsem ulovil pȥes otevȥená míȥidla.

ZÁV-R
Oba pȥístroje jsou bezpochyby kvalitní, vydržely pomƺrnƺ hrubé zacházení
aݬmnožství ran, aݬto iݬna pomƺrnƺ nepȥíjemnƺ kopavých zbraních. Pomƺr cena/
výkon (RD za pȥibližnƺ 9ݬtisíc, RDݍC za
12ݬtisícݬKƭ) považuji za velice pȥíznivý.
Oba pȥístroje vlastním aݬaktivnƺ používám pro lov iݬsport. Již delší dobu mám
více kolimátorɓ od rɓzných renomovaných výrobcɓ aݬje tȥeba férovƺ uznat, že
vývoj jde vpȥed. Vݬpȥípadƺ kolimátorɓ
Kahles však jde skuteƭnƺ oݬpȥístroje ze
souƭasnosti, sݬpokroƭilými funkcemi, které nƺco vydrží aݬumožǾují velice komfortní pohotovou stȥelbu.
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